
 

 

 

   

 

 

Redovisningsstudenters etiska känslighet  

och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman 

 

"To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society"   

Theodore Roosevelt 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 

VT-16 

Författare: Linda Andersson 

Författare: Emma Olsson 

Handledare: Ola Nilsson 

Examinator: Tom Karlsson 

Termin: VT16 

Ämne: Examensarbete 

Nivå: Kandidat 



  
 

 
 

Abstrakt 
 

  

Titel: Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid 

redovisningsdilemman. 

 

Författare: Linda Andersson och Emma Olsson 

 

Examinator: Tom Karlsson 

   

Handledare: Ola Nilsson 

Frågeställning: Vilken eller vilka dimensioner av moralisk intensitet visar starkast 

samband med processen av etiskt beslutsfattande för förstaårs- respektive 

tredjeårsstudenter?    

Syfte: Syftet med denna studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur 

studenter som läser första eller tredje året på ekonom- respektive civilekonomutbildning 

påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av redovisningsdilemman.  

Metod: En kvantitativ studie har genomförts genom att samla in data från 138 

ekonom- och civilekonomstudenter via en internetnätenkät. 

Slutsatser: Denna studie använder redovisningsdilemman för att undersöka hur 

studenter påverkas av moralisk intensitet vid identifiering och moralisk bedömning av 

etiska dilemman. Resultaten visar på att egenskaperna hos problemet påverkar den 

moraliska intensiteten och den etiska beslutsprocessen. Studenter på sitt första läsår visar 

störst känslighet för dimensionen närhet till problemet, och studenterna på sitt tredje år 

visar den största känsligheten för social konsensus, både vid identifieringen och den 

moraliska bedömningen. 

 

Nyckelord: Etik, Moral, Moralisk intensitet, Identifiering av moraliskt dilemma, 

Moralisk bedömning, Redovisning, Etik i undervisningen, Beslutsprocess 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet. Vidare följer 

en problemdiskussion där behovet av studien diskuteras och argument för studiens 

genomförande tas upp. Bakgrunden och problemdiskussionen leder fram till studiens 

syfte och till den frågeställning som studien avser besvara. Kapitlet avslutas med en 

disposition över uppsatsens olika delar. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har världen skakats av flera redovisningsskandaler. Vid dessa 

redovisningsskandaler har revisorerna ofta varit inblandade. Trots att lagar och standarder 

utvecklas för att skydda intressenter fortsätter redovisningsskandaler att inträffa. 

Redovisningsskandalerna skadar inte enbart företagens utan även revisorernas och hela 

redovisningsprofessionens rykte (Mjölnevik 2010). 

Även Sverige har drabbats av redovisningsskandaler. Dan Brännström (2013), 

generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare, menar att revisionsbranschen är beroende av både marknadens och 

allmänhetens förtroende. Vidare anser Brännström att marknaden och allmänheten har 

förväntningar på vad en revisor bör och ska göra, samtidigt påpekar han att det finns ett 

glapp mellan deras förväntningar och vad som tillhör revisorernas arbetsuppgift. 

Allmänhetens och marknadens förväntningar sträcker sig längre än att revisorerna uttalar 

sig om redovisningen. Enligt Armstrong, Ketz och Owsen (2003) är det stora antalet 

redovisningsskandaler och en olämplig användning av bokföring bevis på att det behövs 

göras något åt etiken inom redovisningsprofessionen. 

Enligt Corruption Perceptions Index 2015 är korruptionen i Sverige förhållandevis låg. 

Landet placeras på en tredje plats av 167 undersökta länder och territorium (Transparency 

International 2015). För Sveriges del är denna placering en konkurrensfördel och påvisar 

ett samhälle med hög etik och moral, men samtidigt uttrycks farhågor att etiken inom den 

svenska företagskontexten riskerar att urholkas då utbildningar inom etik och moral 

saknas. Dan Brännström (2014) hävdar exempelvis att etik måste genomsyra 

ekonomutbildningen för att inte korruptionen ska nästla sig in. Shawver och Shawver 

(2013) menar att ett integrerat etiskt fokus i redovisningsutbildningen kan förebygga 

etiska haverier i framtiden och underbygga förtroendet för näringslivet ytterligare. 
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Vad gäller utbildningen i Sverige finns det enligt Högskoleförordningen (1993:100) 

formella krav för civilekonomexamen. Enligt examensordningen ska studenter: 

- visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och 

samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska 

aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete. 

(Högskoleförordningen 1993:100) 

Dessa krav preciseras inte mer i detalj. För ekonomutbildningen finns ingen motsvarighet 

på krav gällande etik i utbildningen. 

I en rapport av Brytting och Linderyd (2010) som genomfördes på uppdrag av 

Civilekonomerna, görs en kartläggning av etikutbildningen vid svenska högskolor och 

universitet. Syftet är att söka svar på hur kravet på etik i civilekonomutbildningarna 

fångas upp i praktiken samt vilka etikinslag som finns i övriga ekonomutbildningar i 

Sverige. Studien genomförs med hjälp av en enkät som besvaras genom markering av 

fasta svarsalternativ. Studien som Brytting och Linderyd (2010) genomför omfattar 24 

svenska lärosäten och visar att omfattningen av etikstudier varierar. Vid en del lärosäten 

är etikkurser obligatoriska, två av de lärosäten som ger civilekonomexamen har en 

obligatorisk kurs på 7,5 högskolepoäng medan för ekonomstudenter är etikstudier 

obligatoriska på åtta lärosäten men omfattningen varierar från 0,2 till 7,5 högskolepoäng. 

Vidare erbjuder flera lärosäten frivilliga kurser i etik. För ekonomer erbjuder två lärosäten 

totalt 15 högskolepoäng i valbara kurser, tre lärosäten har kurser på 7,5 högskolepoäng, 

och två lärosäten erbjuder kurser på 3 respektive 1 högskolepoäng. Möjlighet finns även 

för studenter att skriva uppsats inom ämnet vid olika lärosäten. En del lärosäten föredrar 

att inkludera etikinslaget i andra kurser, fyra lärosäten anser att det är bättre att diskutera 

etik inom andra kurser än att ha en separat kurs i företagsetik. Liknande åsikter finns på 

flera lärosäten som antingen anser att det är onödigt med separata kurser då all 

undervisning innehåller etik eller som anser att de saknar kompetens eller resurser för att 

hålla en separat etikkurs. 

Under hösten 2014 publicerade Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 

(S.E.R.O.) och fackförbundet Civilekonomerna en rapport om vad ekonomistudenter 

anser om etikstudier i den svenska ekonomutbildningen. Genom en enkätundersökning 
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vill de undersöka hur förberedda ekonomstudenterna upplever att de är inför etiska 

dilemman i arbetslivet. Samtliga lärosäten deltar med Högskolan Dalarna och 

Handelshögskolan i Stockholm som undantag. Enkäten riktar sig till studenter vid 

samtliga svenska lärosäten som erbjuder en ekonom- och civilekonomutbildning. 

Rapporten visar på en generell efterfrågan på etikundervisning i utbildningen. En 

tredjedel av studenterna anger att etikstudier ingår i deras utbildning, men mer än hälften 

av dessa anser att kvaliteten på denna inte är tillräckligt hög. Två tredjedelar har inga 

etikstudier i sin utbildning och majoriteten av denna grupp anser att det saknas. Resultaten 

visar att civilekonomstudenter har mer etikstudier (46 %) i jämförelse med 

ekonomstudenter på kandidatnivå (29 %). Rapporten visar även att efterfrågan på 

etikstudier i utbildningen av ekonomer och civilekonomer, inte skiljer sig nämnvärt 

mellan olika årskurser. Det finns en generellt hög efterfrågan på etikstudier samt en 

efterfrågan på en utökning av existerande etikstudier bland samtliga årskurser. För 

utbildning med inriktning mot redovisning anger 37 % av redovisningsstudenterna att de 

har etikstudier och 64 % av samma grupp anger att de efterfrågar mer etikstudier. I 

enkätundersökningen utsätts studenterna för ett scenario där de får ange hur de skulle 

agera i ett etiskt dilemma om de var yrkesverksamma. Hälften (50 %) av studenterna 

anger att de inte kan lösa det etiska dilemmat. 82 % av de som inte kan lösa dilemmat 

anser att de heller inte har fått några verktyg till detta i sin utbildning (Sveriges 

Ekonomföreningars Riksorganisation & Civilekonomerna 2014). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Shawver och Shawver (2013) finns det ett samband mellan oetiskt beteende på 

akademisk nivå och oetiskt beteende i en företagsmiljö. Denna kunskap visar vikten av 

att förstå de underliggande orsakerna till varför studenter värderar en situation som etisk 

eller oetisk samt anledningarna till hur de rättfärdigar moraliska bedömningar. På 

liknande sätt menar Malone (2006) att studenters moraliska beteende på högskola eller 

universitet sannolikt överförs till arbetsplatsen. Detta skriver även Lawson (2004) om i 

sin forskning där han synliggör att fusk på högskolan förs vidare till arbetsplatsen. Studien 

visar att 92,8 % av respondenterna observerat fusk av en annan student vid ett provtillfälle 

samt att 83,6 % betraktar fusk som något felaktigt. Ändå anger 90,8 % att de väljer att 

ignorera vad de ser. Bernardi, Banzhoff, Martino och Savasta (2011) anser att det är 

oroande att studenter bedömer något som oetiskt men samtidigt betraktar det som 

acceptabelt. 
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Faktorer som kan leda till att studenter fuskar är tryck från föräldrar, ekonomisk press, 

konkurrens från andra studenter och rädsla för att misslyckas (Malgwi & Rakovski, 

2008). Bernardi m.fl. (2011) visar i en studie att en utmärkande del av studenterna som 

personligen anger att de har fuskat vid examinationer minst en gång är mer benägna att 

erkänna att de har avsikt att fuska även i framtiden. Utifrån detta dras slutsatsen att fusk 

inom högskolan fortfarande är utbrett. Faktorer såsom kön, ålder, religiös tillhörighet och 

religiöst engagemang har inte någon signifikant påverkan på den uppfattade moraliska 

intensiteten hos studenter vid redovisningsrelaterade frågor (Alleyne, Devonish, Nurse & 

Cadogan-McClean 2006). Moralisk intensitet är ett multidimensionellt begrepp som 

används för att beskriva karaktären på ett moraliskt problem (Sweeney & Costello 2009). 

Ett moraliskt problem föreligger då en persons handlingar, fritt utförda kan skada eller 

vara till nytta för andra (Velasquez och Rostankowsh 1985). Det faktum att ovan nämnda 

faktorer som kön och ålder inte har någon betydande påverkan på moralisk intensitet kan 

tyda på att lämplig utbildning och exponering för etiska frågor kan användas för att 

utveckla etiskt medvetna yrkesutövare och därmed säkerställa ett etiskt utövande inom 

den framtida redovisnings- och revisionsbranschen (Alleyne m.fl. 2006). 

Shawver och Shawver (2013) undersökte hur moralisk intensitet påverkar 

redovisningsstudenters identifiering av moraliskt dilemma, samt deras anledningar för att 

göra moraliska bedömningar på tveksamma affärsdilemman. Resultatet visar att den 

generella skadan och det sociala trycket är signifikant relaterade till identifieringen av ett 

etiskt problem och utvärdering av en moralisk bedömning. För att förbättra det etiska 

beteendet inom affärsvärlden är det viktigt med en förståelse för vilka faktorer som 

påverkar det etiska beslutsfattandet (Barnett & Valentine 2004). Det är även viktigt att 

detta införlivas i utbildningen av individer som ska arbeta inom redovisning. Genom att 

utgå från en modell om etiskt beslutsfattande, vilken tar hänsyn till det etiska problemets 

egenskaper kan kunskap som ökar förståelsen för den etiska beslutsprocessen erhållas, 

och medföra viktiga konsekvenser för de som utbildar inom redovisningsområdet. 

Utbildning kan då utformas utifrån den moraliska intensitetens komponenter och på så 

sätt bli gynnsam på individnivå, men även återställa förtroendet för 

redovisningsprofessionen i sin helhet (Sweeney & Costello 2009). 
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Rest (1986) har utvecklat en modell för en etisk beslutsprocess som består av fyra olika 

komponenter: 

1. Identifiering av ett moraliskt dilemma (awareness) – insikt om att ett 

moraliskt dilemma existerar 

2. Moralisk bedömning (judgment) – den fas då individen bestämmer vad 

som är moraliskt rätt jämfört med vad som är moraliskt fel. 

3. Moralisk avsikt (intention) – individen bestämmer sig för en handling. 

4. Handling (behavior) – vilken baseras på föregående komponent, avsikt och 

kan vara antingen moralisk eller omoralisk (Alleyne m. fl. 2006). 

Enligt Jones (1991) lägger tidigare forskning liten vikt på det moraliska problemet i sig. 

Befintliga teoretiska modeller om etiskt beslutsfattande ignorerar effekten av 

egenskaperna av den moraliska frågan. Detta innebär att individer agerar på samma sätt 

oavsett vilken typ av moralisk fråga som är aktuell. Det görs ingen åtskillnad om det 

handlar om snatteri av en dagstidning eller försäljning av narkotika. Jones förkastar denna 

uppfattning. Istället menar han att den moraliska intensiteten i problemet har en 

signifikant effekt på det moraliska beslutsfattandet och beteendet i alla delar av den etiska 

beslutsprocessen. Jones har utvidgat Rests modell och visar att moralisk intensitet utgörs 

av sex dimensioner; omfattning av konsekvenser (magnitude of consequences) vilken 

är den totala skada/nytta som en handling orsakar, social konsensus (social consensus) 

vilken är den sociala enigheten i att en handling är ond/god, sannolikhet för effekt 

(probability of effect) vilken avser sannolikheten att en handling orsakar en förutsedd 

skada/nytta, tidsmässig omedelbarhet (temporal immediacy) avser hur lång tid det är 

mellan handlingen och dess konsekvenser, närhet till problemet (proximity) vilket är 

den moraliska agentens närhet till den som drabbas/gynnas av en handling samt 

koncentrationen av effekt (concentration of effect) vilken anger hur många som drabbas 

av en handling. 

Då ekonomiska teorier utesluter de etiska aspekterna glöms etiken bort i undervisningen. 

För studenter inom redovisning innebär detta att de dels får en skev bild av hur beslut 

fattas samt att de inte får hantera de sociala och etiska följderna av sina analyser när 

kvantitativa modeller inte tar någon hänsyn till social och organisatorisk kontext (Cohen 

och Holder-Webb 2006). Forskare hävdar att det fokuseras för mycket på förenklade 
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modeller vid undervisning inom ämnet redovisning. De menar att detta sker på en 

bekostnad av forskning och utbildning av kommunikation och ledarförmåga inom 

området. London och Bradshaw (2005) menar att genom att ekonomi betraktas som något 

abstrakt och i form av statistiska analyser sker en åtskillnad från den verkliga 

affärsvärlden. På samma linje är även Ghoshal (2005) som genom hård kritik hävdar att 

”..by propagating ideologically inspired amoral theories, business schools have actively 

freed their students from any sense of moral responsibility.”. 

Mänskligt beteende är både komplext och nyanserat. Genom förenklade modeller 

förminskas det mänskliga beteendet, och ger härmed studenter en skev bild av hur beslut 

fattas och hindras från att hantera sociala och etiska konsekvenser av olika 

samhällsvetenskapliga problem. Studenterna går därmed miste om den sociala dynamiken 

samt organisatoriska och sociala sammanhang i problemen de ställs inför. Agentteorin är 

en populär grund för empiriska undersökningar inom redovisningsforskning. Modellen 

bygger på antagandet om en separation mellan ägande och kontroll, vilket resulterar i en 

informationsasymmetri och ett beteende hos parterna som utgår från egenintresse (Cohen 

och Holder-Webb 2006). 

En fråga som uppstår är hur utbildningssystemen ska kunna lära studenterna att ta hänsyn 

till allmänhetens intresse, när de utbildas utifrån modeller som utgår från egenintresset. 

Enligt Cohen och Holder-Webb (2006) förbereds inte studenter för att kunna hantera 

verkliga problem genom förenklade modeller. Genom att endast ta hänsyn till monetära 

faktorer får studenter inte något realistiskt begrepp eller förberedelse för den värld de ska 

arbeta i. Då individer till viss del, drivs av en oro för samhällsintressen i stort och då 

många individer önskar ett värdesättande av samarbete, skulle detta kunna användas i 

undervisningen för att förespråka ett agerande som mer gynnar allmänhetens intresse. 

Rutledge och Karim (1999) visar på att benägenheten för att hamna i ett beteende som 

utgår från egenintresset, kan undvikas genom att ta hänsyn till etik. Cohen, Holder-Webb, 

Sharp och Pant (2007) hävdar att när redovisningsrelaterade beslut ska fattas är det vanligt 

att individers övervägande om rättvisa har en signifikant effekt på deras egenintresse. 

Studier har även utförts i en experimentell miljö och visar då på att situationsvariabler 

och individer påverkar varandra till att inte agera utifrån egenintresset (Church, Gaa, 

Nainar & Shehata 2005). 



  
 

7 

 

Cohen och Holder-Webb (2006) menar att läroböcker och läroplaner utgår från 

naturvetenskapliga modeller, vilka fokuserar på egenintresse istället för allmänhetens 

bästa. För att få studenter att se till allmänhetens bästa måste hänsyn tas till alla 

intressenter. Det krävs en medvetenhet om att förenklade modeller, som inte tar hänsyn 

till den etiska kontexten, faktiskt har signifikanta effekter på den verkliga världen. Detta 

måste införlivas i läroplaner, läroböcker och undervisningsfilosofier för att inte riskera 

trovärdigheten inom redovisningsprofessionen, och för att se till att listan på 

redovisningsskandaler inte görs längre. 

Alleyne m.fl. (2006), Sweeney och Costello (2009), Yang och Wu (2009) och Shawver 

och Shawver (2013) har tidigare genomfört studier om redovisningsstudenters etiska 

känslighet och moraliska bedömning av redovisningsdilemman. Även denna studie 

kommer söka svar på redovisningsstudenters känslighet och moraliska bedömning av 

redovisningsdilemman, men i en annan kontext. Studien ämnar söka svar i ett 

sammanhang som formas av svenska utbildningsformer, etiska riktlinjer, lagar, normer, 

värderingar och kultur. I den svenska utbildningen av studenter som ska arbeta med 

redovisning, är det dock ingen självklarhet med ämnet etik inom redovisningsområdet.  

Problemdiskussionen leder fram till följande frågeställning som denna studie avser söka 

svar på: 

Vilken eller vilka dimensioner av moralisk intensitet visar starkast 

samband med processen av etiskt beslutsfattande för förstaårs- 

respektive tredjeårsstudenter? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur studenter 

som läser första respektive tredje året på sin ekonom- respektive civilekonomutbildning, 

påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av redovisningsdilemman. 

1.4 Studiens relevans  

För att kunna förebygga oetiskt beteende inom affärsvärlden är det viktigt med en 

förståelse för vilka faktorer som påverkar det etiska beslutsfattandet, samt att denna 

kunskap införlivas i utbildningen av individer som ska arbeta inom redovisning. Denna 

uppsats bidrar med kunskap om hur redovisningsstudenter påverkas av de olika 
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komponenterna i moralisk intensitet vid utvärdering av moraliska dilemman. 

Kunskaperna ökar förståelsen för den etiska beslutsprocessen och kan tillämpas av de 

som utbildar inom redovisningsområdet, för att lära studenter att agera mer etiskt. Detta 

leder i sin tur till mer etiskt medvetna yrkesutövare och en förbättrad trovärdighet inom 

redovisningsprofessionen. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: I studiens inledande kapitel presenteras studiens ämne, redovisningsstudenters 

etiska känslighet och moraliska bedömning. I bakgrunden åskådliggörs betydelsen av 

etiska inslag i utbildningen i samband med korruption. Även vikten av etiska 

yrkesutövares roll för att upprätthålla förtroende för revisions- och 

redovisningsprofessionen. Efter studiens bakgrund följer en problemdiskussion som 

belyser behovet av att studera ämnet. I denna del diskuteras möjligheten till att utveckla 

etiskt medvetna yrkesutövare genom att utsätta studenter för moraliska och etiska frågor 

under deras utbildning. De modeller, Rests och Jones, som studien vilar på tas även upp 

kortfattat i problemställningen. Bakgrunden och problemställningen leder tillsammans 

fram till syftet med studien och den frågeställning som studien ämnar besvara. 

Kapitel 2: Andra kapitlet är uppsatsens metodkapitel. Här presenteras studiens 

forskningsinstrument nämligen internetenkät. Fördelar och nackdelar med enkäter 

diskuteras. De sex dimensionerna i Jones modell sätts i relation till denna studie. Vidare 

finns förklaringar på hur urvalet går till, vad som kan tänkas orsaka bortfallet som uppstår 

samt hur analysen är tänkt att genomföras. 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet finns studiens teoretiska referensram. I detta avsnitt 

presenteras tidigare forskning som berör det aktuella ämnesområdet och relevanta teorier 

för studien. En redogörelse av de fyra komponenterna i Rests modell genomförs. Även 

Jones modell gås igenom och de sex dimensionerna av moralisk intensitet presenteras 

mer utförligt än i tidigare kapitel. 

Kapitel 4: Fjärde kapitlet presenterar det empiriska material som samlas in under den 

genomförda enkätundersökningen. Resultatet av enkäten sammanställs och presenteras i 

tabeller. Medelvärde för de olika dimensionerna beräknas för respektive scenario och 

årskurs. 
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Kapitel 5: Under uppsatsens femte kapitel presenteras studiens analys. Den teoretiska 

referensramen kopplas samman med det empiriska materialet. För analys av datamaterial 

som erhålls via enkäterna används bland annat ett t-test och en korrelationsanalys. 

Kapitel 6: Det sjätte kapitlet innehåller en sammanfattning av de slutsatser som studien 

leder fram till. Frågeställningen blir besvarad och en diskussion sker utifrån resultatet. 

Utifrån resultatet besvaras frågeställningen och studiens syfte uppfylls. En diskussion förs 

kring implikationer av studiens resultat samt reflektioner om hur problemet kan åtgärdas. 
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2 Metod 

Detta avsnitt presenterar vilken metod som valts för att besvara studiens frågeställning 

och uppfylla dess syfte. Den inledande delen beskriver hur litteratursökningen 

genomförts. Vidare redogörs för studiens forskningsstrategi och dess utgångspunkter. I 

nästa del beskrivs vilken forskningsdesign som använts för insamling av data och för 

uppbyggnad av forskningsinstrument. Vidare beskrivs studiens forskningsmetod och hur 

urvalet av respondenter erhölls. De avslutande delarna beskriver vilka analysmetoder 

som tillämpats. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts i syfte att hitta relevant information, undersöka äldre 

och nyare forskning inom området, erhålla ökad kunskap och förståelse, samt för att 

kunna skapa en tydligare inriktning för uppsatsen (Bryman och Bell 2013). Sökning av 

litteratur har skett främst genom databaserna OneSearch och Google Scholar, där 

sökningar bland vetenskapliga artiklar har genomförts med hjälp av sökord som case 

study, ethics, accounting samt moral intensity. Utifrån relevanta källor har vidare sökning 

kunnat göras utifrån artiklarnas referenslistor. Sökningar har även utförts med 

utgångspunkt i publicerade examensarbetens referenslistor. 

2.2 Forskningsstrategi 

Begreppet forskningsstrategi avser den allmänna inriktningen inom företagsekonomisk 

forskning (Bryman & Bell 2013). Denna studie var till viss del en replikation, inspirerad 

av Sweeney och Costello (2009) samt Shawver och Shawver (2013) vilka genom en 

kvantitativ metod använde ett forskningsinstrument i form av ett multivariat mått. Med 

hjälp av detta mått, som mätte hur etiska bedömningar gjordes av yrkesverksamma inom 

redovisning, undersöktes vilken inverkan moralisk intensitet hade på identifieringen av 

ett moraliskt problem vid bedömning av olika affärsdilemman (Shawver & Shawver 

2013). Forskningsinstrumentet utvecklades till en början av Flory, Phillips, Reidenbach 

och Robin (1992) och har använts i ett flertal olika studier med varierande dilemman, för 

att undersöka vilken effekt moralisk intensitet har på etiskt beslutsfattande inom 

redovisning (Sweeney & Costello, 2009; Yang & Wu, 2009), för att förutsäga moralisk 

bedömning (Leitsch 2006) eller hur moralisk intensitet uppfattades (Alleyne m.fl. 2006). 

Denna studie undersökte redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska 

bedömning av redovisningsdilemman i likhet med Sweeney och Costello (2009) samt 
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Shawver och Shawver (2013), men skilde sig gällande metod för genomförandet. Denna 

studie utgick ifrån en forskningsfråga i stället för hypoteser. Dessutom tillämpade denna 

studie en internetenkät i motsats till de studier som replikerades, vilka använde en 

pappersenkät. De dilemman som använts i studiens enkät är samtliga fyra scenarier som 

Florys m.fl. (1992) använde, då dessa beskrev dilemman som kunde relateras till 

redovisningsområdet.  

Genom att denna studie till viss del var en replikation av Sweeney och Costello (2009) 

samt Shawver och Shawver (2013) tillämpades en kvantitativ metod i linje med denna. 

En kvantitativ forskningsstrategi betonar kvantifiering av data vid insamling och analys 

av denna. Studien byggde på en deduktiv strategi, vilket innebar att förhållandet mellan 

den praktiska forskningen och teorin betonade teoriprövning. Genom att utgå från det 

som var känt inom området kunde förväntningar på hur verkligheten såg ut skapas utifrån 

empiriska studier och existerande teorier, vilket lade grunden för studiens empiriska 

undersökning och styrde dess datainsamlingsprocess (Bryman och Bell 2013). 

2.3 Forskningsdesign 

För denna studie valdes en tvärsnittsdesign för att generera empirisk data. Det 

utmärkande för en tvärsnittsdesign är enligt Bryman och Bell (2013) att insamlingen av 

data görs ifrån mer än ett fall och vid en viss tidpunkt. Studien använde sig av en 

tvärsnittsdesign i form av en internetenkät, med en på förhand bestämd uppsättning 

frågeställningar. Enkäten skapades genom den webbaserade tjänsten Google Forms där 

också insamlingen och administrationen av data genomfördes. Data exporterades sedan 

till statistikprogrammet SPSS (version 24.0) för analys. Enligt Dahmström (2011) kallas 

insamling av data som sker för första gången primärundersökning. Eftersom den 

datamängd som eftersöktes inte fanns tillgänglig sedan tidigare ledde detta till att en 

primärundersökning genomfördes. 

2.3.1 Enkätutformning 

Enkätstudien byggde på en översatt version av Sweeney och Costello (2009) samt 

Shawver och Shawver (2013). Enkätens frågor utformades i en internetenkät till skillnad 

från de studier som replikerades, vilka delade ut sina enkäter i pappersform. Eftersom 

urvalet av studenter till denna studie var större än originalstudierna, och som dessutom 

befann sig på olika lärosäten i Sverige var detta ett bättre instrument att tillämpa då 

studiens resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt, var begränsade. 
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Det fanns både fördelar och nackdelar med att använda en internetenkät som 

forskningsinstrument. En nackdel var att intervjuaren inte fanns närvarande och kunde 

besvara oklarheter och frågor för respondenten, vilket kunde innebära en risk att frågor 

inte besvarades och påståenden inte bedömdes, på grund av att de var svåra att förstå och 

därmed tolkades fel. På så sätt kunde enkäten ge ett missvisande resultat. För att undvika 

detta försöktes enkäten utformas på ett lättförståeligt sätt. En annan nackdel med enkäter 

var att respondenterna riskerade att drabbas av enkättrötthet och därför avstod från att 

genomföra enkäten eller avbröt genomförandet. De fyra sista påståendena i enkäten som 

replikerades från tidigare studier var relativt omfattande. Dessa, liksom hela enkäten, 

försökte hållas så kortfattade som möjligt utan att innebörden påverkades för att undvika 

en enkättrötthet hos respondenterna. Ytterligare en nackdel med enkäter var att 

påminnelser var tvungna att skickas ut, eftersom svar dröjde från flera respondenter. I 

programmet Google Forms fanns en funktion som innebar att respondenterna var 

begränsade till att endast svara en gång. Funktionen krävde dock en inloggning med 

Google-konto från respondentens sida. Denna funktion valdes dock bort för denna enkät 

efter noga övervägningar kring nackdelar och fördelar. Nackdelen med att utesluta denna 

funktion var att det inte gick att se vem som svarat eller hur många gånger varje 

respondent svarat. Problem uppstod därmed när påminnelserna skulle skickas ut, och 

lösningen blev att de skickades till samtliga studenter, även de som redan hade svarat.  

Fördelen med att utesluta funktionen var att svarsprocessen underlättades, då 

respondenterna besparades från att registrera sig. 

Genom att tillämpa en internetenkät uppnåddes vissa fördelar. Enligt Bryman och Bell 

(2013) bestod dessa fördelar dels av att enkäten kunde besvaras när respondenten själv 

hade möjlighet, och dels kunde enkäten nå ut till många respondenter vid ett och samma 

tillfälle. Det har även visat sig att respondenter gärna vill ge en positiv bild av sig själva 

inför en intervjuare, vad som benämns som social önskvärdhet. Denna effekt kunde 

elimineras genom att säkerställa anonymitet för respondenten. Vid intervju fanns en risk 

med att respondenten inte ville beröra ämnen eller besvara frågor som väckte oro eller 

berörde sådant de ville undvika. Genom att identiska frågor användes till samtliga 

respondenter minskade risken för variation i resultatet. 

Eftersom studien till viss del var en replikation var de påståenden som avser 

redovisningsdilemman redan konstruerade i tidigare studier. Valet av öppna eller slutna 

frågor gjordes därför endast vid konstruktionen av den inledande delen av enkäten. När 
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endast slutna frågor användes försvann respondentens möjlighet att lämna egna svar 

utöver de svarsalternativ som konstruerades på förhand. Detta åtgärdades delvis genom 

ett svarsalternativ som kallades "Övrigt", där respondenten gavs en möjlighet att skriva 

ett eget svar som stämde bättre än de på förhand konstruerade alternativen. De slutna 

frågorna var inte lika tidsödande då de var lättare att bearbeta och inte behövdes kodas i 

efterhand. De gav även en ökad jämförbarhet i svaren och de var relativt lätta att besvara. 

Enligt Bryman och Bell (2013) borde frågor i enkäter konstrueras med ett enkelt och 

vardagligt språk. Vid formuleringen av enkätens frågor och översättningen av scenarier 

fanns en stävan att använda ett enkelt språk och att förklara de begrepp som kunde 

upplevas som svåra att förstå. Denna strävan fanns för att öka sannolikheten för att ord 

och begrepp skulle uppfattas så likvärdigt som möjligt av alla respondenter. 

Enligt Bryman och Bell (2013) kallades frågor som replikeras från tidigare forskning för 

vinjettfrågor och det är viktigt att dessa frågor känns trovärdiga. Vinjettfrågorna i denna 

studie presenterade fyra olika situationer för respondenten som vidare i följdfrågor fick 

ange i vilken omfattning de instämde i olika påståenden. Denna typ av frågor benämndes 

för scenarier i denna studie. I enkäten presenterades fyra scenarier som skulle locka fram 

respondentens reaktion. Frågor om etik och moral kunde uppfattas som känsliga och 

respondenten kunde därför vilja visa en god bild av sig själv. Genom att enkätens 

scenarier beskrev en konkret situation som handlade om andra människor, skapades en 

viss distans till respondenten som därmed kunde bidra till att frågan inte kändes hotande. 

De situationer som beskrevs i scenarier måste dock uppfattas som trovärdiga. 

De scenarier som användes i denna uppsats, och som Sweeney och Costello (2009) samt 

Shawver och Shawver (2013)  utgick ifrån, skapades inledningsvis av Flory m. fl. (1992). 

Deras studie utvecklade ett multivariat mått för hur yrkesverksamma personer inom 

redovisning gjorde etiska bedömningar. Flory m.fl. (1992) bad respondenten att besvara 

bipolära skalor utifrån realistiska scenarier som innehöll ett etiskt beslut. Studiens 

multidimensionella mått kunde ses som en guide för framtida forskning om hur 

redovisningspersonal gjorde moraliska bedömningar. Syftet med studien var att 

undersöka vilka faktorer som påverkade det moraliska beteendet, med insikt om att dessa 

i sin natur var potentiellt komplexa och mångfasetterade. 

Flory m.fl. (1992) utgick från ett multidimensionellt mått som hade tagits fram av 

Reidenbach och Robin (1990) vilket bestod av åtta bipolära skalor för de tre olika 
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dimensionerna moraliskt kapital, relativistiska och kontraktualistiska dimensioner. Deras 

scenarier bestod av cirka 100 ord men var enligt Flory m.fl. (1992) för enkla för att kunna 

beskriva realistiska och komplicerade etiska problem. Där av utvecklades scenarier som 

bättre avbildade mer involverade och realistiska problem, genom att utöka omfattningen 

till cirka 200 ord. Reidenbach och Robins (1990) mått testades på företagsledare inom 

detaljhandeln. För att kunna tillämpa måttet inom redovisningsområdet behövde det 

valideras. Måttet provades i en rikstäckande amerikansk organisation för auktoriserade 

revisorer och visade att det var användbart även i denna kontext. 

Kritik riktades mot principen att göra etiska mätningar med ett multidimensionellt mått 

då det har visat sig att situationella faktorer påverkar det etiska beteendet mer än vad 

personliga drag och egenskaper gör (Hartshorne & May 1928). Med detta i åtanke 

strävade Flory m fl. (1992) efter att skissa och beskriva de faktorer som påverkade 

bedömningen av etiskt beteende i olika situationer. När måttet arbetades fram användes 

praktiska scenarier med realistiska problem på auktoriserade revisorer. Flory m.fl. (1992) 

samarbetade med Institute of Management Accountants (IMA) vilka tog fram fem 

omfattande etiska situationer som revisorer kunde ställas inför. Utav dessa fem valdes 

fyra att arbeta vidare med. För studien betraktades internenkäten som mest lämpad för 

ändamålet då respondenten genom sin anonymitet inte påverkades negativt av att frågorna 

berörde respondenten personligen eller av någon intervjuareffekt. 

Samtliga scenarier avbildade olika slags etiska dilemman. Det första och fjärde scenariot 

uppfattades inte nödvändigtvis som etiskt eller oetiskt, medan det andra och tredje 

scenariot kännetecknade vad de flesta skulle beteckna som ett oetiskt beteende (Flory 

m.fl. 1992).  

Scenario 1: Godkännande av tveksamma utgifter  

Handlade om hur en redovisningsansvarigs anställning hamnade i riskzonen 

när en överordnad kostnadsförde tveksamma utgifter. Redovisningsansvarig 

ställdes inför uppgiften att fastställa sin auktoritet i samband med en situation 

som kanske inte bröt mot företagets policy. Den föreslagna handlingen kunde 

av en respondent uppfattas som antingen etisk eller oetisk. 

Scenario 2: Manipulering av bokföring 

Handlade om en Controller som ombads att manipulera redovisningen för att 

kunna anskaffa ytterligare rörelsekapital. Den föreslagna handlingen kunde 
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anses hota integriteten i den finansiella rapporteringen och respondenten 

borde där av uppfatta den som oetisk. 

Scenario 3: Förbiseende av företagspolicy  

Berörde en intern situation där företagets policy bröts och var på väg att åter 

brytas i ett försök att ställa allt till rätta. Den föreslagna handlingen borde av 

respondenten betraktats som oetisk. 

Scenario 4: Tveksam kreditgivning  

Denna situation betonade huvudpersonens personliga problem i samband 

med tveksamheter kring kreditgivning. Företagets policy var inte tydligt 

beskrivet och osäkerhet fanns om respondenten skulle uppfatta handlingen 

som oetisk eller inte. 

Florys m.fl. (1992) scenarier var ursprungligen konstruerade på engelska och översattes 

till svenska för denna studie. Översättningen skedde med utgångspunkt i vad som skulle 

förmedlas i de engelska texterna. Enkätens utformning av samtliga scenarier återfinns i 

bilaga 7.2. 

2.3.2 Pilotstudie 

För att säkerställa att frågorna i enkäten uppfattades korrekt och för att eventuella misstag 

i enkäten skulle upptäckas genomfördes en pilotstudie. På detta sätt kunde eventuella 

brister åtgärdas innan enkäten skickades ut till de potentiella respondenterna. Bryman och 

Bell (2013) menade att i de fall en fråga besvarades lika av alla och inte fungerade som 

en variabel kunde denna plockas bort eller utformas annorlunda. Vidare kunde även 

upptäckas om respondenter verkade tröttna, om frågorna var svåra att förstå eller om de 

inte ville besvaras. På detta sätt kunde det även avgöras om instruktionerna i enkäten var 

tillräckliga och att ordningen på frågorna var den rätta. 

Stickprovet till pilotstudien skulle inte tas från populationen, utan Bryman och Bell 

(2013) rekommenderade istället en mindre grupp som var jämförbar med populationen. 

Därför har en testversion av enkäten skickats ut med ett följebrev via e-post till en grupp 

studenter som var antagna till kursen "Examensarbete i Företagsekonomi" vid 

Linnéuniversitetet under vårterminen 2016. Dessa studenter ingick sedan inte i studiens 

analyser. Testversionen av enkäten var identisk med ett undantag då den innehöll en 

textruta där respondenten ombads lämna åsikter om enkäten. 
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Då de fyra sista frågorna i enkäten var replikerade har innehållet i dessa redan testats och 

därför fanns inget behov av att åter testa dessa i en pilotstudie. Dock har de översatts från 

engelska och testades därmed för att säkerställa att översättningen var korrekt gjord, samt 

att innebörden i frågorna tolkades som de ursprungliga frågorna. 

2.3.3 Variabler 

Internetenkäten inleddes med frågor rörande utbildning för att kunna profilera 

respondenten. De variabler som efterfrågades var: lärosäte, läsår, genomförda 

redovisningskurser, samt frågor om utbildningen har innehållit någon etik och om 

respondenten under sin utbildning har genomgått en separat kurs i etik och moral. 

Efter de inledande frågorna följde en presentation av fyra scenarier i form av 

redovisningsdilemman. Vardera scenario åtföljdes av åtta påståenden som i likhet med 

Sweeney och Costello (2009) samt Shawver och Shawver (2013) behandlade följande 

etiska variabler (se bilaga 7.3): 

Identifiering av ett moraliskt dilemma 

Enligt Singhapakdi, Vitell och Kraft (1996) bedömdes identifieringen utifrån hur 

respondenten instämde med följande påstående: "Situationen omfattar ett etiskt problem" 

(påstående 1). Respondenten uppgav hur väl den instämde med påståendet på en 

likertskala som mätte från 1-7 (1 = instämmer inte alls, 7 = instämmer fullt). Detta svar 

kodades omvänt. 

Moralisk bedömning 

Utifrån May och Pauli (2002) bedömdes den moraliska bedömningen av hur 

respondenten instämde med följande påstående: "Beslutsfattaren bör inte utföra det 

föreslagna handlingsalternativet" (påstående 2). Respondenten uppgav hur väl den 

instämde med påståendet på en likertskala som mätte från 1-7 (1 = instämmer inte alls, 7 

= instämmer fullt). Detta svar kodades omvänt. 

Moralisk intensitet 

De sex dimensionerna av begreppet moralisk intensitet mättes utifrån påståenden som 

utvecklades i tidigare studier genomförda av May och Pauli (2002), Singhapakdi, Vitell 

och Kraft (1996) utifrån Jones modell (Jones 1991). Respondenten uppgav hur väl den 

instämde med påståendet på en likertskala som mäter från 1-7 (1 = instämmer inte alls, 7 
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= instämmer fullt). Dimensionerna av moralisk intensitet representerades av följande 

påståenden: 

 Omfattning av konsekvenser: "Den generella skadan (om någon) av att 

genomföra denna handling anses liten" (påstående 3). 

 Social konsensus: "De flesta skulle anse att denna handling är fel" (påstående 4) 

Detta svar kodades omvänt.  

 Sannolikhet för effekt: "Risken är liten att denna handling kommer att orsaka 

någon skada" (påstående 5).  

 Tidsmässig omedelbarhet: "Denna handling kommer inte att orsaka någon skada 

i den närmaste framtiden" (påstående 6).  

 Närhet till problemet: "Om den som utför handlingen är en personlig vän, är 

handlingen att betrakta som felaktig" (påstående 7). Detta svar kodades omvänt. 

 Koncentrationen av effekt: "Handlingen kommer att skada ett fåtal människor, 

om än några" (påstående 8).  

Som utgångspunkt för studiens statistiska analyser tillämpades modellen enligt Figur 1 

Variabler och relevant del av teoretisk modell för moralisk intensitet. Modellen visade 

sambandet mellan studiens teoretiska modell och insamling av relevanta variabler. Fokus 

låg på länken mellan moralisk intensitet och de två första komponenterna i Rests modell 

(1986). Modellens inledande komponent utgjordes av att ett moraliskt problem 

identifierades. Denna komponent påverkades av den moraliska intensiteten genom att 

moraliska problem med hög intensitet var mer framträdande och mer intensiva (mer 

oetisk). Respondenter indikerade vid det första påståendet i vilken omfattning de 

identifierade ett moraliskt problem i det redovisningsdilemma som presenterades. Efter 

att det moraliska problemet var identifierat bestod nästa komponent av att göra en 

moralisk bedömning. Enligt Jones (1991) påverkade den moraliska intensiteten den 

moraliska bedömningen. Respondenter indikerade sin moraliska bedömning i det andra 

påståendet. I vilken omfattning komponenterna i moralisk intensitet påverkade 

identifieringen av ett moraliskt dilemma och den moraliska bedömningen av respektive 

redovisningsdilemma, indikerades i påstående tre till åtta. 
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Figur 1 Variabler och relevant del av teoretisk modell för moralisk intensitet (Jones 1991, s. 379). Fritt översatt.  

 

2.4 Urval 

Syftet med studien var att söka svar på om det fanns någon skillnad i hur studenter som 

läste första respektive tredje året på sin utbildning, påverkades av moralisk intensitet vid 

deras utvärdering av redovisningsdilemman. Intentionen var att jämföra de studenter som 

precis hade inlett sina studier och de som under en längre tid hade kunnat formas av etiska 

inslag i sin utbildning. Med anledning av detta bestod studiens målpopulation av studenter 

som läste ekonom- eller civilekonomprogram vid samtliga svenska lärosäten och som 

våren 2016 erbjöd dessa utbildningar. För att få fram aktuella lärosäten genomfördes en 

sökning på Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu. Vid sökningen 

användes sökorden "ekonom" och "samtliga lärosäten", sökningen begränsades till att 

visa enbart program. Sökningen resulterade i totalt 22 lärosäten som erbjöd ett eller båda 

utbildningsprogrammen. 

För att erhålla kontaktuppgifter till de studenter som ingick i studiens 

undersökningspopulation kontaktades inledningsvis lärosätens programansvariga för 

berörda program. Majoriteten av dessa kontaktpersoner angav att de antingen inte var 

intresserade eller kunde göra enkäten tillgänglig för sina studenter, undantagen var Luleå 

Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Vidare togs kontakt med ansvariga för 
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systemadministrationen vid olika lärosäten för att på så sätt få tillgång till potentiella 

respondenter. Ladok är ett nationellt system för dokumentation som används av högskolor 

och universitet (Ladok 2016). Majoriteten av aktuella lärosäten använde sig av detta 

system. För de lärosäten som inte använde Ladok till sin studentadministration togs 

kontakt istället med informationsansvarig. 

Vissa lärosäten lämnade ut studenternas e-postadresser medan vissa nekade. Den 

huvudsakliga anledningen angavs vara enkättrötthet hos studenterna, samt att studenterna 

inte hade medgivit att deras e-postadresser fick lämnas ut för detta ändamål. De lärosäten 

som nekade till utlämning av e-postadresser erbjöd istället listor med antingen namn och 

postadresser eller namn och telefonnummer. Eftersom det fanns begränsade resurser i 

form av tid och ekonomi för denna studie avböjdes erbjudandet om postadresser. De 

lärosäten som lämnade ut studenternas e-postadresser skickade listor i pappersform via 

postgång och hänvisade till att denna information inte fick lämnas ut i digital form enligt 

Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 

Ett lärosäte skickar dock en lista med e-postadresser via e-post. 

Urvalsramen för denna studie resulterade i ett register av 2889 urvalsenheter varav 2201 

(76,2 %) respondenter utgjordes av ekonomstudenter och 688 (23,8 %) utgjordes av 

civilekonomstudenter. 

Lärosäte Ekonom Civilekonom  Totalt 

Blekinge tekniska högskola  69  69 

Högskolan Dalarna  117  117 

Högskolan i Gävle  257  257 

Högskolan i Halmstad 55 64 119 

Högskolan i Jönköping   222 222 

Högskolan i Kristianstad  341  341 

Högskolan i Skövde  90  90 

Högskolan Väst  135  135 

Linnéuniversitetet  152 152 

Luleå tekniska universitet 63 69 132 

Mittuniversitetet  264  264 

Mälardalens högskola  331  331 

Södertörn högskola 322  322 

Umeå universitet  103 96 199 

Örebro universitet 54 85 139 

Totalt 2201 688 2889 
Tabell 1 Studiens urvalsram med fördelning av respondenter. 
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Till de studenter som utgjorde studiens urvalsram gjordes ett första utskick med bifogat 

följebrev (se bilaga 7.1). Den första påminnelsen skickades ut sju dagar senare och den 

andra påminnelsen skickads ut efter ytterligare fem dagar. Antal dagar mellan utskick 

skiljde sig åt för några lärosäten som kom in med kontaktuppgifter vid ett senare tillfälle. 

2.5 Bortfall 

Bortfall utgjordes av den datamängd som inte var tillgänglig att användas efter 

genomförandet av enkätundersökningen (Bryman & Bell 2013). I denna studie kunde 

bortfallet bero på e-postadresser som inte fungerade eller var inaktuella. Bortfallet kunde 

även bero på att frågor hade uteslutits av studenterna under genomförandet eller av 

motvilja att delta i undersökningen. Bortfall är ett vanligt och växande problem vid 

enkätundersökningar (Bryman & Bell 2013). Ett stort bortfall ökade risken för skevhet 

och fel i resultaten då det inte kunde bevisas att de som besvarade enkäten skilde sig från 

hela populationen. För att förbättra studiens validitet vidtogs olika åtgärder för att 

motverka bortfall. Ett introduktionsbrev konstruerades som förklarade studiens syfte och 

varför den var viktig.  Påminnelse skickades ut i två omgångar och enkäten hölls kort. 

Vidare säkerställdes att respondenterna fått tydliga instruktioner samt att den tolkades rätt 

genom en pilotstudie och anonymitetsgarantin framhölls. 

När bortfall diskuterades kunde en indelning göras i externt, internt och partiellt bortfall 

(Byström & Byström 2011). Det externa bortfallet i undersökningen berodde till viss del 

på att vissa lärosäten inte ville eller kunde vara behjälpliga i att dela enkäten på relevanta 

kommunikationsforum. Vissa lärosäten lämnade inte ut studenternas kontaktuppgifter i 

form av e-postadresser och enstaka skolor har inte svarat på förfrågningar gällande 

deltagande i studien. Det interna bortfallet utgjordes dels av att vissa respondenter 

utelämnade relevant information och kunde på detta sätt inte inkluderas i analysen, samt 

dels av att genomförandet avbrutits. Därutöver fanns ett partiellt bortfall i form av 

respondenter som besvarade enkäten men inte uppfyllde kriterierna för studiens 

målgrupper. Dessa utgjordes av studenter som studerade på andra läsår än efterfrågade 

samt de som angett att de läser separata kurser. 

Då syftet var att resultaten i denna studie skulle kunna generaliseras till svenska ekonom- 

och civilekonomstudenter gjordes en totalundersökning eftersom risken för bortfall var 

stor i samband med enkätundersökningen. Enligt Jacobsen (2002) beräknades 

svarsprocenten genom att totalt antal enheter som besvarat enkäten dividerades med totalt 
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antal enheter i urvalet. Den procentuella andelen av samtliga kontaktade studenter som 

besvarade enkäten för denna studie är låg med en svarsprocent på 5,4 %, vilken 

beräknades genom att antalet besvarade enkäter (151) dividerades med totala urvalet 

(2889-68). 

Generalisering av en studie är inget fastställande av två ytterligheter (Mälardalens 

högskola 2014), genom att antingen bekräfta eller dementera att en studies resultat kan 

förutsäga resultatet av en liknande undersökning (Lagerholm 2010). Istället kan 

generaliseringar göras i olika grad av möjligheter. Strävan med denna studie har varit att 

resultaten skulle ha en stor möjlighet att kunna generaliseras på svenska ekonom- och 

civilekonomstudenter. Som en följd av studiens låga svarsfrekvens har dock 

möjligheterna till detta blivit mindre och generaliseringar har gjorts med försiktighet. 

Även fast svarsfrekvensen var låg i denna studie, erhölls ändå ett tillräckligt substantiellt 

underlag i form av material som möjliggjorde analys. 

Trots att tidigare nämnda åtgärder vidtogs för att motverka bortfall blev det ändå stort. 

Frågan uppstod då vad som orsakade detta. Dels kunde det bero på ett allmänt ointresse 

för att delta i enkätundersökningar, vilket vissa lärosäten lyfte fram i den 

mailkonversation som fördes. Dels kunde det bero på att bristen av etik och moral som 

en del av ekonomiutbildningen fört med sig att studenterna inte har erhållit nämnvärda 

kunskaper inom ämnet och på så sätt inte heller har utvecklat något intresse för denna 

aspekt. Med anledning av att etik och moral inte var en självklar och integrerad del i den 

svenska utbildningen, kan det ha fört med sig att det inte uppfattades som viktigt av 

varken de studenter som avböjde att delta i undersökningen eller de kursansvariga som 

inte ville bidra till att göra enkäten tillgänglig. 

2.6 Analys 

Dataanalysen inleddes med att beräkna Cronbach's koefficient alpha för samtliga 

scenarier för att avgöra tillförlitligheten i skalan för moralisk intensitet (Cronbach 1951). 

Enligt Pallant (2001) borde detta värde överstiga 0,7 för att skalan ska betecknas som 

tillförlitlig. Nunnally (1967) menade att en acceptabel nivå kunde vara 0,5-0,6 för en skala 

som befann sig under utveckling. För en skala som representerar en bredare konstruktion 

var det även acceptabelt med ett värde mellan 0,35 och 0,55 enligt Van de Ven och Ferry 

(1980). Med hjälp av ett t-test kunde en utvärdering göras av den statistiska signifikansen 
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av skillnaden mellan två medelvärden för en enstaka beroende variabel (Hair, Black, 

Babin & Anderson 2010). 

En faktoranalys utfördes i syfte att definiera den underliggande strukturen bland 

variablerna i begreppet moralisk intensitet. Med hjälp av faktoranalysen analyserades hur 

olika variabler korrelerade internt genom att definiera uppsättningar av variabler som 

uppvisade hög interkorrelation och som benämndes som faktorer. Dessa faktorer ansågs 

representera dimensioner i datamaterialet (Hair m.fl. 2010). Tidigare studie föreslog att 

de sex dimensionerna av moralisk intensitet utgjordes av de två faktorerna uppfattad 

potentiell skada (perceived potential harm/no harm) och upplevda samhälleliga krav 

(perceived societal pressure) (Singhapakdi, Vitell & Kraft 1996). 

Samband mellan de två första komponenterna i beslutsprocessen; identifiering av ett 

moraliskt dilemma och moralisk bedömning av ett dilemma, jämfördes med de sex 

dimensionerna i moraliska intensiteten med hjälp av en korrelationsanalys. 

Med hjälp av en korrelationsanalys jämfördes dels hur dimensionerna i begreppet 

moralisk intensitet förhöll sig till varandra. Dels hur de olika dimensionerna förhöll sig 

till de två första stegen i beslutsprocessen, identifiering av ett moraliskt dilemma samt 

moralisk bedömning. Slutligen utfördes en korrelationsanalys för att undersöka 

förhållandet mellan de två stegen i beslutsprocessen och de två faktorer som erhölls 

utifrån faktoranalysen. 

2.7 Validitet 

Enligt Jacobsen (2002) är validitet ett begrepp för hur giltig och relevant insamlad data 

är. I denna studie kunde validiteten skadas genom att respondenterna uppfattade enkätens 

scenarier olika. Det var svårt att förutsäga i vilken utsträckning som respondenterna 

uppfattade de situationer som beskrevs i enkätens scenarier på olika sätt. Det blev därmed 

även svårt att förutse hur detta påverkade validiteten och jämförbarheten i studien. För att 

säkerställa att scenarier upplevdes på det sätt som var tänkt har löpande diskussioner förts 

med studiens handledare, samt att en pilotstudie genomfördes där enkäten testades av 

studenter. Till följd av dessa diskussioner, tillsammans med genomförandet av 

pilotstudien utfördes korrigeringar av enkäten. Pilotstudien visade att det fanns oklarheter 

i samband med bedömningen av den i scenariot beskrivna situationen. Missförstånd 

uppstod i samband med tolkningen av de tillhörande påståendena då det fanns oklarheter 

kring vilken handling som dessa avsåg. För att förtydliga och på så sätt minska risken för 
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feltolkningar genomfördes åtgärder. Förtydliganden gjordes avseende vilken handling i 

scenariot som skulle bedömas, det vill säga den föreslagna handlingen och inte hela den 

beskrivna situationen i scenariot. Även i svarsformulären har förtydligande åtgärder 

genomförts för att minska risken förmisstolkningar. Förtydligandet innebar att namnet på 

personen i scenariot specificerades. 

Genom att samla in data med hjälp av en internetenkät blev det svårare att säkerställa att 

respondenterna förstått de dilemman som presenterades. Hade enkäten genomförts som 

en salsundersökning, där oklarheter kunde redas ut och frågor kunde besvaras på plats, 

hade validiteten i resultatet kunna stärkts. Respondenternas ärlighet var också en faktor 

som kunde påverka enkätens validitet. För att minska risken med att respondenterna 

svarade oärligt på enkätens frågor och påståenden lades text till som förtydligade att deras 

deltagande var anonymt. 

Eftersom denna studie inspirerades av tidigare utförda studier av Shavwer och Shawver 

(2013), Sweeney och Costello (2009) och Allayne m.fl. (2006) har mätinstrumentets 

förmåga att mäta moralisk intensitet redan prövats på ett tillförlitligt sätt vilket stärker 

studiens validitet. 

2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet anger i vilken utsträckning insamlad data är pålitlig och stabil. Begreppet 

inrymmer tre aspekter i form av pålitlighet, överensstämmelse och följdriktighet i data. 

De data som samlas in borde vara så pass stabila att det ger samma eller liknande resultat 

på ett urval vid upprepade mätningar (Bryman & Bell 2013). Mätprocessen kunde 

resultera i variationer, orsakade av både systematiska och slumpmässiga fel. 

Slumpmässiga fel är de som uppstår när ett mätinstrument används vid olika tillfällen och 

ger olika resultat, även fast egenskaperna hos det som mäts inte har förändrats. En hög 

reliabilitet i mätprocessen innebär en strävan efter att slumpvariationerna ska vara små 

och på så sätt ge en hög grad av tillförlitlighet i insamlad data (Dahmström 2011). 

Tillämpas en skala för bedömning är tillförlitligheten i denna en förutsättning för dess 

giltighet och dess praktiska nytta (Peterson 1994). 

En form av reliabilitet är intern överensstämmelse mellan variabler i en summerad skala. 

Detta erhölls genom att skalans olika delar mätte samma konstruktion och på så sätt 

nåddes en hög intern korrelation. För denna studie beräknades den interna reliabiliteten 
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med hjälp av Cronbach’s alpha. På så vis erhölls en tillförlitlighetskoefficient som 

bedömde överensstämmelsen i den skala som tillämpade i denna studie. (Hair m.fl. 2010). 

2.9 Källkritik 

Denna studie grundades i största möjliga mån på vetenskapliga artiklar som citerats i ett 

större antal publikationer. Enstaka rapporter definierades inte som vetenskapliga artiklar, 

men bedömdes tillföra diskussionen relevant information. De bidrog till att skapa en bild 

av hur etikutbildningen såg ut för ekonomer och civilekonomer vid svenska högskolor 

och universitet samt hur studenterna uppfattade denna. De beskrev i stora drag situationen 

för den målgrupp som denna studie grundade sig på. Rapporterna bedömdes trovärdiga 

utifrån en helhetsbedömning av auktoritet bakom informationen, författare och 

beställande organisation. Bedömning har även gjorts med avseende på att innehållet är 

aktuellt och objektivt. 
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en definition av etik och moral. Vidare 

presenteras två modeller och ett begrepp som är betydande inom etiskt beslutsfattande. 

Den första modellen är Rests modell för individuellt etiskt beslutsfattande. Vidare 

kommer begreppet moralisk intensitet att diskuteras. Avsnittet om det etiska 

beslutsfattandet avslutas med en genomgång av Jones modell som utgår från Rests 

modell. 

3.1 Etik och moral 

Orden etik och moral används ofta med liknande betydelser, orden har också samma 

ursprungliga betydelse. Inom dagens moralfilosofi brukar det dock göras en skillnad 

mellan de båda begreppen (Collste 2010). Moral härstammar från det latinska ordet 

mores/moralis som betyder sedvanor och/eller uppföranderegler. Moral kännetecknar hur 

människor lever och uppför sig mot sina medmänniskor (Brytting 2005; Collste 2010). I 

dagens moralfilosofi betecknar moral handlingar och ställningstaganden i praktiken 

(Collste 2010). Etik härstammar från det grekiska ordet éthos, vilket precis som moral 

betyder sedvana. Begreppet etik används oftast för en reflektion av moraliska värden och 

normer vilka sedan kopplas samman med människors handlingar. Bryttning (2005) menar 

att etik innebär att hitta en grund och en vägledning för människors handlingar och för 

deras val. Collste (2010) menar att etik handlar om reflektion över det moraliska 

handlandet och ställningstagandet i teorin. 

3.2 Etisk beslutsprocess 

Efter alla redovisningsskandaler har etiska problem kommit i allmänhetens intresse. 

Företag har agerat genom att sätta upp etiska riktlinjer och akademisk litteratur har 

producerats med inriktning mot den etiska aspekten (Jones 1991). Inom den affärsetiska 

litteraturen fokuseras på utformning av modeller för att ge insikt i vilka faktorer som 

påverkar det etiska beslutsfattandet (McMahon 2002). 

Några modeller av etiskt beslutsfattande tar hänsyn till individuella egenskaper såsom 

attityder och värderingar (Ferrell & Gresham 1985) ålder och religion (Stead, Worrell 

& Stead 1990), machiavellianism (Brass, Butterfiels & Skagge 1998; Stead, Worrell & 

Stead 1990), och kognitiv moralisk utveckling (Brass, Butterfield & Skaggs 1998; Trevino 

1986). Andra modeller tar hänsyn till organisatoriska egenskaper såsom konkurrens 
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(Stead, Worrell & Stead 1990), organisatoriskt klimat och uppförandekoder (Brass, 

Butterfield & Skaggs 1998), företagspolicy (Ferrell & Gresham 1985) och ansvar för 

konsekvenser (Trevino 1986). 

Enligt Jones (1991) betonar inte äldre modeller om etiskt beslutsfattande i organisationer 

egenskaperna hos själva problemet. Jones menar att Rests modell om individers etiska 

beslutsfattande kan generaliseras till en organisatorisk miljö. I sin artikel argumenterar 

Jones för att moraliska problem varierar i termer av moralisk intensitet och att en modell 

av etiskt beslutsfattande som tar hänsyn till själva problemets egenskaper, kan öka 

förståelsen för moraliska processer. 

I detta sammanhang definieras ett moraliskt problem som ett problem där en persons 

handlingar kan skada eller vara till nytta för andra när den frivilligt utförs. Handlingen 

eller beslutet måste vara ett val för den som utför handlingen eller fattar beslutet, samt att 

det medför konsekvenser för andra. En moralisk agent är den person som fattar ett 

moraliskt beslut. Etiska eller moraliska beslut är de som av allmänheten betraktas som 

lagliga och moraliskt acceptabla. Jones använder begreppen etiskt och moraliskt parallellt 

och som likvärdiga och varierar beroende på kontext. 

3.2.1 Rests modell 

Rests (1986) forskning har haft en betydande påverkan på forskning av etik inom 

redovisningsområdet. Genom Rests modell integreras en etisk dimension i det 

individuella beslutsfattandet genom att gå igenom processens fyra komponenter, enligt 

figur 2 (Sweeney & Costello 2009). 

 

Figur 2 Rests modell för individuellt etiskt beslutsfattande (Sweeney & Costello 2009, s.76). Fritt översatt. 

 

Processen av etiskt beslutsfattande inleds med att ett etiskt problem föreligger. Ett 

problem måste föreligga och inneha en moralisk aspekt. Detta innebär att modellen inleds 

med att en moralisk agent identifierar det moraliska dilemmat. Detta sker då en individ 

inser att han/hon är en moralisk agent genom insikten att hans/hennes beslut kommer att 

medföra konsekvenser för andra och att beslutet innebär ett val. Vidare görs en moralisk 
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bedömning genom att utvärdera vad en given situation bör resultera i. Denna komponent 

är beroende av en individs förmåga att skilja mellan rätt och fel (Rest 1986). Detta är att 

betrakta som en process vilken är beroende av den moraliska agentens kognitiva 

moraliska utveckling (Kohlberg 1976; Sweeney & Costello 2009). Agenten etablerar 

därpå en moralisk avsikt - att agera etiskt (Rest 1986). I denna komponent grundar 

individen sin avsikt på vad som är ett korrekt val i jämförelse med andra möjliga val 

(Sweeney & Costello 2009). I den sista komponenten agerar individen utifrån sin avsikt. 

Enligt Rest (1986) är de olika komponenterna i processen för etiskt beslutsfattande och 

beteende begreppsmässigt åtskilda, då framgång i en komponent av processen inte 

förutsätter att framgång även kommer att nås i de andra komponenterna. 

3.2.2 Moralisk intensitet 

Begreppet moralisk intensitet är enligt Jones (1991) en multidimensionell konstruktion 

vars olika dimensioner utgör egenskaperna hos det moraliska problemet i sig vid en 

specifik situation. Intensiteten varierar i omfattning mellan olika moraliska problem. De 

flesta problem når låga nivåer av intensitet medan ett fåtal når de högre nivåerna. Fokus 

i begreppet ligger på själva problemet och tar ingen hänsyn till organisatoriska faktorer, 

företagspolitik eller beslutsfattarens egenskaper. Begreppet härleds till viss del från 

moraliska filosofers argument som differentierar olika nivåer av moraliskt ansvar utifrån 

proportionalitet. Dessa nivåer relaterar till vilken typ av moralitet det handlar om, 

angelägenheten i situationen, sannolikheten för effekt, hur mycket den moraliska agenten 

påverkar händelser, samt tillgång till alternativa medel (Garett 1966). 

Individer tenderar att bekymra sig mer för moraliska problem som påverkar deras 

närstående än personer som de inte har någon kontakt med. De verkar också reagera starkt 

på orättvisor som har omedelbara effekter, i motsats till dem som har effekter i en mer 

avlägsen framtid. Jones (1991) menar att individer kan reagera olika på ett moraliskt 

problem beroende på vilka egenskaper problemet har och hävdar att dessa är positivt 

relaterade till det etiska beslutsfattandet och beteendet. Begreppet moralisk intensitet 

beskriver egenskaperna hos ett moraliskt problem och utgörs av sex olika dimensioner: 

1. omfattningen av konsekvenserna - motsvarar summan av de skador eller den nytta som 

åsamkas offret eller mottagaren av den moraliska handlingen i fråga. När tio människor 

skadas av en handling innebär det att omfattningen av konsekvenserna är större än om en 

person skadas. 
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2. social konsensus - graden av social enighet om en föreslagen handling är moralisk eller 

inte. Det anses mer omoraliskt i USA att muta en tulltjänsteman än vad det anses i Mexiko 

att utföra samma handling. 

3. sannolikheten för effekt - en kombination av sannolikheten att handlingen i fråga 

verkligen kommer att äga rum och sannolikheten att handlingen kommer att orsaka den 

förutsedda skadan eller nyttan. Att sälja ett vapen till en känd rånare innebär en större 

sannolikhet för effekt än att sälja ett vapen till en laglydig medborgare. 

4. tidsmässig omedelbarhet - anger hur lång tid det är mellan nuet och uppkomsten av 

konsekvenserna av den moraliska handlingen i fråga. En kortare tid innebär större 

omedelbarhet. Att introducera en ny medicin som medför en bieffekt för en procent av 

användarna efter en vecka, har en större tidsmässig omedelbarhet än att introducera en ny 

medicin som medför en bieffekt för en procent av användarna efter tjugo år. 

5. närhet till problemet - känslan av närhet (social, kulturell, psykisk eller fysisk) som den 

moraliska agenten har till offren eller den som gynnas av den onda handlingen i fråga. 

Att sälja giftiga preparat på den svenska marknaden innebär en större närhet till problemet 

än om preparaten skulle säljas på den sydamerikanska marknaden. 

6. koncentrationen av effekt - omfattar antalet människor som drabbas av en handling av 

given storlek. Att lura en mindre grupp av individer på en viss summa har en högre 

koncentration av effekt, än att lura ett helt företag på samma summa. 

Begreppet moralisk intensitet förklarar inte hur begreppet förhåller sig till de olika 

dimensionerna, det förklarar inte heller dimensionernas respektive relevans eller deras 

förhållanden sinsemellan. Jones (1991) argumenterar för att begreppet kan aggregeras till 

en enhetlig konstruktion genom att alla dimensioner är egenskaper hos ett moraliskt 

problem som har en interaktiv effekt på varandra. Dessutom genom att den moraliska 

intensiteten förväntas att öka då någon eller några av dess dimensioner ökar samt att den 

förväntas att avta då någon eller några dimensioner minskar. 

3.2.3 Jones modell 

Många studier fokuserar enligt Jones (1991) på antingen den andra komponenten i Rests 

modell, moralisk bedömning, eller på förhållandet mellan denna komponent och den 

fjärde komponenten, moraliskt agerande. Föregångare till Jones modell tar hänsyn till 

olika aspekter såsom individuella och organisatoriska faktorer (Ferrell & Gresham 1985), 

beteendeövertygelser, utvärdering av effekt, normativa föreställningar, motivation till att 
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följa, attityd och subjektiva normer (Dubinsky & Loken 1989) samt miljömässiga 

faktorer, personliga erfarenheter, deontologiska normer och situationsspecifika 

begränsningar (Hunt & Vintell 1986). Gemensamt för dessa studier är att liten eller ingen 

hänsyn tas till det karaktäristiska i själva problemet. Detta medför att processen för det 

etiska beslutsfattandet och beteendet för individer och organisationer, ser likadant ut 

oavsett om det moraliska problemet handlar om ett lindrigt fall av snatteri, eller ett grovt 

och omfattande fall av till exempel bedrägeri. I Jones modell betraktas det moraliska 

problemets egenskaper som en oberoende variabel som påverkar samtliga komponenter i 

Rests modell för etiskt beslutsfattande. Dessa egenskaper benämns med ett samlat 

begrepp för moralisk intensitet (Jones 1991). 

Jones (1991) modell av etiskt beslutsfattande utgår från Rests modell för etiskt 

beslutsfattande och dess fyra komponenter. Den inledande komponenten, identifiering av 

ett moraliskt dilemma, påverkas av den moraliska intensiteten genom att moraliska 

problem med hög intensitet är mer framträdande och är mer intensiva - mer oetiska. Dessa 

drag medför att problemet är lättare för den moraliska agenten att uppfatta och att det 

kommer att betraktas som att ta konsekvenser för andra. Nisbett och Ross (1980) menar 

att etiska problem med dessa karaktäristiska drag har en tendens att framkalla mer 

information från individers minne och fånga deras emotionella intresse, dominera deras 

uppmärksamhet och därmed öka sannolikheten för identifieringen av ett moraliskt 

problem. 

Efter att det moraliska problemet är identifierat är nästföljande komponent att göra en 

moralisk bedömning av detta problem. Enligt Jones (1991) påverkar den moraliska 

intensiteten den moraliska bedömningen. Moraliska resonemang tar tid och energi, och 

den moraliska agenten antas därför hushålla med sina resurser genom att fokusera mer på 

de problem som karaktäriseras av en högre moralisk intensitet. 

Efter att beslut har fattats om vad som är moraliskt korrekt är nästa komponent i processen 

att fastställa den moraliska avsikten. Därefter följer den slutliga komponenten i 

processen, själva agerandet. Den moraliska avsikten är en avgörande faktor för det 

moraliska agerandet (Jones 1991). Fishbein och Ajzen (1975) menar att den bästa 

förutsägelsen av en människas beteende är hans eller hennes avsikt att utföra beteendet. 

Jones (1991) empiriska studier leder till ett antagande om att moralisk avsikt upprättas 

oftare med problem som har en högre moralisk intensitet, än med de som har en lägre 

intensitet. 
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Figur 3 Jones modell av moralisk intensitet (Jones 1991, s.379). Fritt översatt. 

 

Jones modell visar hur den multidimensionella konstruktionen av moralisk intensitet 

påverkar samtliga stadier av den etiska beslutsprocessen och beteendet (Jones 1991). För 

studien ligger denna modell till grund för att söka svar på om det finns några skillnader i 

hur förstaårs- och tredjeårsstudenter, som studerar på ett ekonom- eller 

civilekonomprogram påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av 

redovisningsdilemman. Detta uppnås genom att undersöka hur studenter bedömer de 

olika dimensionerna i moralisk intensitet, i samband med de två första komponenterna i 

Rests modell, i form av identifiering av ett moraliskt dilemma och vidare genom en 

moralisk bedömning. Studiens internetenkät utformas utifrån denna modell och tillämpas 

på fyra olika redovisningsdilemman för att samla in datamaterial till studiens statistiska 

analyser. 
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4 Resultat 

I denna del av uppsatsen beskrivs det empiriska material som samlas in med hjälp av 

studiens internetenkät. Resultaten redovisas i absoluta tal, procentsatser, medel- och 

medianvärden i den ordning de föreligger i enkäten. Kapitlet redovisar även 

respondenternas bedömning av komponenter i begreppet moralisk intensitet. 

4.1 Lärosäten 

Av samtliga 22 lärosäten som studien riktar sig till skickar 13 kontaktuppgifter i form av 

e-postadresser (Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, 

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i 

Kristianstad, Högskolan Väst, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Södertörns 

högskola, Umeå universitet samt Örebro universitet). Enkäten görs även tillgänglig för 

studenter med hjälp av kursansvariga på Linnéuniversitet och Luleå tekniska universitet. 

Handelshögskolan i Stockholm, Karlstad universitet samt Uppsala universitet lämnar inte 

ut uppgifter och inget svar erhålls från Lunds universitet. Tabell 2 Fördelning bland 

deltagande lärosäten visar fördelningen av erhållna enkätsvar bland de lärosäten som har 

deltagit i studien. Svarsalternativet Ej angett lärosäte motsvaras av ett enkätsvar där 

respondenten inte besvarar frågan. 

4.2 Respondenter 

I form av e-post skickas ett följebrev med en länk till enkäten till 2605 respondenter och 

ytterligare 284 studenter erbjuds att delta i undersökningen genom att den delas av 

kursansvariga. Detta ger totalt 2889 potentiella respondenter. Totalt inkommer svar från 

totalt 151 respondenter. Av dessa inkommer 13 enkätsvar från respondenter som inte 

ingår i studiens målgrupp och utgörs huvudsakligen av studenter som anger att de läser 

sitt andra år på ekonom- eller civilekonomprogrammet. Även andra läsår anges samt att 

utbildningen utgörs av fristående kurser. Denna grupp exkluderas härmed ur studien. De 

respondenter som anger tillhörighet på ett ekonomprogram med antingen ”fåtal kurser 

kvar” eller som ”examinerad” kodas som ekonomer på år tre och inkluderas i studiens 

analyser. En respondent har inte besvarat frågan om lärosäte men stämmer för övrigt in i 

målgruppen och inkluderas härmed i studiens analyser. Av de 138 respondenter som har 

besvarat enkäten och uppfyller studiens krav utgörs 64 stycken (46,4%) av 

förstaårsstudenter och 74 stycken (53,6 %) av tredjeårsstudenter. Tabell 2 visar 

fördelningen av erhållna svar per lärosäte.  
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Antal besvarade 

enkäter 

Andel av besvarade 

enkäter 

Blekinge tekniska högskola 5 3,31% 

Högskolan Dalarna 18 11,92% 

Högskolan i Gävle 17 11,26% 

Högskolan i Halmstad 8 5,30% 

Högskolan i Skövde 3 1,99% 

Högskolan Kristianstad 17 11,26% 

Högskolan Väst 12 7,95% 

Jönköpings University 13 8,61% 

Linnéuniversitetet 4 2,65% 

Luleå tekniska universitet 2 1,32% 

Mittuniversitetet 11 7,28% 

Mälardalens högskola 10 6,62% 

Södertörns högskola 6 3,97% 

Umeå universitet 21 13,91% 

Örebro universitet 3 1,99% 

Ej angett lärosäte 1 0,66% 

Totalt 151 100,00% 
Tabell 2 Fördelning bland deltagande lärosäten. 

 

Efter att samtliga potentiella respondenter bjuds in att delta i enkätundersökningen 

inkommer totalt fem e-postbrev från studenter. Två respondenter upplyser att de redan 

hade besvarat enkäten i samband med att en påminnelse skickas ut. En student undrar hur 

hans kontaktuppgifter hade erhållits och en annan student avböjer sitt deltagande med 

anledning av att studierna var avslutade. Ett e-postbrev innehåller en fråga angående 

vilken handling som faktiskt utförs i redovisningsdilemma 4, tveksam kreditgivning. 

4.3 Utbildning 

Enkätsvaren (138 stycken) erhålls till största del från studenter som läser på 

ekonomprogrammet. Denna andel utgörs av 95 studenter (68,8 %). Gruppen av 

respondenter som anger tillhörighet till civilekonomprogrammet utgörs av 40 studenter 

(29,0 %). Denna grupp utgör en mindre del (23,8 %) av målpopulationen men utgör 

däremot en procentuellt sett större andel (5,8 %) besvarade enkäter än gruppen med 

ekonomstudenter (4,3 %). Tre respondenter (2,2 %) anger under svarsalternativet övrigt 

att de läser industriell ekonomi, internationell ekonomi samt redovisning och revision 

dessa inkluderas i analysen. De respondenter som anger att de läser på 
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arbetsterapeutprogrammet (1 styck) och civilingenjörsprogrammet (2 stycken) 

exkluderas från analyserna. 

Av de 138 respondenterna uppskattar 72 studenter (52,2 %) att de haft en mindre 

omfattning av etik och moral i sin utbildning inom redovisning. 27 studenter (19,6 %) 

uppskattar att deras utbildning inom redovisning inte hade någon omfattning av etik och 

moral medan 37 studenter (26,8 %) uppskattar det till en större omfattning och 2 studenter 

(1,4 %) uppskattar det till en stor omfattning. Medianen (2) är densamma för både 

förstaårs- och tredjeårsstudenter och uppmäts närmare ingen omfattning (1) än stor 

uppfattning (4). Detta indikerar att respondenterna anser att deras utbildning innehåller 

etik och moral i liten omfattning. 

Av samtliga respondenter anger 10 studenter (7,2 %) att de har läst en separat kurs i etik 

och moral under sin utbildning medan 121 (87,7 %) anger att de inte har gjort det. Sju 

studenter (5,1 %) besvarar frågan med svarsalternativet vet ej. Detta visar att det är en 

liten andel av respondenterna som läst en separat kurs i etik och moral. 

4.4 Identifiering av ett moraliskt dilemma 

Den första komponenten i Rests modell för etiskt beslutsfattande är identifiering av ett 

moraliskt dilemma. Respondentens identifiering av ett moraliskt dilemma sker genom 

bedömning av det första påståendet, "situationen ovan omfattar ett etiskt dilemma". 

Erhållna värden redovisas i nedanstående tabeller för att synliggöra hur bedömningarna 

fördelar och skiljer sig mellan de två grupperna av respondenter. 

De frekvenstabeller som följer nedan (tabell 3 och 4) visar att de flesta respondenter i 

både förstaårs- och tredjeårsgruppen till stor del inte instämmer med det första påståendet 

vid samtliga scenarier förutom det fjärde scenariot. Detta framgår av att antalet studenter 

som markerar den övre halvan av skalan är relativt stort. Det fjärde scenariot utmärker 

sig hos båda studentgrupper. Hos de som läser första året ligger bedömningarna samlade 

kring neutralt värde. Tredjeårsstudenternas bedömningar ligger även i det fjärde scenariot 

på den övre halvan av skalan, dock har ett relativt stort antal studenter markerat att de 

instämmer fullt ut med detta påstående i scenario 4. 
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  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 3 4,7 3 4,7 2 3,1 5 7,8 

2 2 3,1 1 1,6 2 3,1 9 14,1 

3 6 9,4 3 4,7 2 3,1 10 15,6 

4 6 9,4 6 9,4 9 14,1 14 21,9 

5 9 14,1 8 12,5 10 15,6 12 18,8 

6 11 17,2 9 14,1 12 18,8 6 9,4 

7 27 42,2 34 53,1 27 42,2 8 12,5 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 3 Frekvenstabell, Identifiering av moraliskt dilemma av förstaårsstudenter 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 2 2,7 3 4,1 8 10,8 14 18,9 

2 3 4,1 1 1,4 2 2,7 1 1,4 

3 7 9,5 3 4,1 4 5,4 7 9,5 

4 6 8,1 8 10,8 11 14,9 15 20,3 

5 11 14,9 10 13,5 15 20,3 15 20,3 

6 17 23,0 15 20,3 10 13,5 10 13,5 

7 28 37,8 34 45,9 24 32,4 12 16,2 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 4 Frekvenstabell, Identifiering av moraliskt dilemma av tredjeårsstudenter 

 

Det första värdet som beräknas är medelvärdet för att visa på det genomsnittliga värdet 

för de båda grupperna. De medverkande respondenterna indikerar att alla fyra scenarier 

omfattar ett etiskt dilemma genom att respondenternas medelvärde ligger närmre sju än 

ett (se tabell 5). De respondenter som anger att de studerar sitt första år bedömer scenario 

2 till det högsta medelvärdet. Efter detta följer scenario 3, scenario 1 samt scenario 4 med 

lägst medelvärde. Även när de studenter som läser tredje året på sin utbildning svarar på 

enkäten får scenario 2 högst medelvärde. Efter detta följer scenario 1, scenario 3 samt 

scenario 4 i fallande ordning. 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 5,45 5,78 5,61 4,08 

Median 6 7 6 4 

År 3         

Medel 5,49 5,73 5,01 4,27 

Median 6 6 5 4,5 
Tabell 5 Medel- och medianvärden för Identifiering av moraliskt dilemma 
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Även medianvärde beräknas vilket är det mittersta värdet i grupperna då de observerade 

värdena sorterats i stigande ordning. Med hänsyn till förekomsten av både låga och höga 

värden på bedömda variabler är median ett bra komplement till medelvärdet genom att 

det inte påverkas av extremvärden. Sett till de medianvärden som erhålls för respektive 

scenario görs de högsta bedömningarna av förstaårsstudenterna i scenario 2 och 3 (se 

tabell 5). Lika värde erhålls i det första scenariot medan i det fjärde gör 

tredjeårsstudenterna den högsta bedömningen. 

4.5 Moralisk bedömning 

Den andra komponenten i Rests modell är moralisk bedömning, vilket innebär att 

respondenten bedömer om handlingen är moraliskt rätt eller fel. Detta sker i enkäten 

genom att respondenten i det andra påståendet får ta ställning till om scenariots 

huvudperson bör utföra den föreslagna handlingen eller inte. 

Tabellerna nedan visar hur spridningen av de båda respondentgruppernas bedömningar 

förhåller sig. Tabell 6 visar att de flesta förstaårsstudenter inte instämmer alls med det 

andra påståendet i enkäten. Majoriteten av förstaårsstudenterna markerar den övre halvan 

av skalan. Även vid detta påstående skiljer sig scenario 4 sig från de resterande tre. Flest 

respondenter har vid scenario fyra markerat att de till stor det instämmer med påståendet 

(2). Tabell 7 visar hur tredjeårsstudenterna bedömer det andra påståendet. 

Tredjeårsstudenterna bedömningar skiljer sig åt mellan de olika scenarierna, och de kan 

upplevas spretigare i sin bedömning än förstaårsstudenterna. I scenario 2 och 3 markerar 

tredjeårsstudenterna den övre halvan av skalan vilket innebär att de ligger närmre att inte 

instämma till det aktuella påståendet. Vid scenario 1 har flest respondenter markerat att 

de inte instämmer alls till det aktuella påståendet. Ett relativt stort antal respondenter har 

även markerat att de instämmer fullt ut. De som läser tredje året förhåller sig neutralt till 

det fjärde påståendet i scenario 4 då störst antal markerar ett neutralt värde på skalan. Det 

är lika många tredjeårsstudenter som instämmer fullt ut med påståendet som det är 

studenter som inte instämmer alls. 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 6 9,4 1 1,6 1 1,6 9 14,1 

2 8 12,5 3 4,7 4 6,3 14 21,9 

3 6 9,4 5 7,8 5 7,8 6 9,4 

4 8 12,5 6 9,4 15 23,4 9 14,1 

5 8 12,5 9 14,1 10 15,6 12 18,8 

6 12 18,8 16 25,0 11 17,2 9 14,1 

7 16 25,0 24 37,5 18 28,1 5 7,8 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 6 Frekvenstabell, Moralisk bedömning av förstaårsstudenter 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 10 13,5 1 1,4 3 4,1 10 13,5 

2 9 12,2 2 2,7 3 4,1 3 4,1 

3 10 13,5 6 8,1 4 5,4 11 14,9 

4 9 12,2 9 12,2 14 18,9 18 24,3 

5 9 12,2 10 13,5 10 13,5 13 17,6 

6 7 9,5 14 18,9 12 16,2 9 12,2 

7 20 27,0 32 43,2 28 37,8 10 13,5 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 7 Frekvenstabell, Moralisk bedömning av tredjeårsstudenter 

 

De medverkande respondenterna indikerar att handlingen i undersökningens olika 

redovisningsdilemman är moraliskt fel för samtliga scenarier genom att medelvärdet 

erhålls närmare sju än ett, med undantag av förstaårsstudenternas bedömning av scenario 

4 vilket ligger strax under fyra på skalan. Sett till bedömningarnas medelvärde görs den 

högsta bedömningen av förstaårsstudenterna att handlingen i scenario 2 inte borde 

genomföras. Den näst högsta bedömningen av att den förslagna handlingen inte borde 

genomföras görs i scenario 3. Efter dessa två scenarier följer scenario 1 samt scenario 4 

vilken erhåller det lägsta medelvärdet. I likhet med förstaårsstudenterna gör 

tredjeårsstudenterna liknande bedömning genom att det högsta medelvärdet erhålls i 

scenario 2 och det näst högsta i scenario 3. Dessa två scenarier följs av scenario 1 som 

bedöms till näst lägsta värdet och scenario 4 med det lägsta. 

Vid en jämförelse av medelvärde mellan grupperna gör tredjeårsstudenterna den högsta 

bedömningen i scenario 2, 3 och 4 medan förstaårsstudenterna gör den högsta 

bedömningen av grupperna i första scenariot. De medianvärden som erhålls visar inte på 

lika stora avvikelser som för medelvärden. Tredjeårsstudenterna får det högsta värdet 
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enbart i scenario 3 medan samma medianvärde erhålls i scenario 2 och 4. 

Förstaårsstudenternas bedömning ger det högsta medianvärdet i scenario 1 (se tabell 8). 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,58 5,55 5,09 3,75 

Median 5 6 5 4 

År 3         

Medel 4,34 5,64 5,34 4,19 

Median 4 6 6 4 
Tabell 8 Medel- och medianvärden för Moralisk bedömning 

 

4.6 Moralisk intensitet 

Den moraliska intensiteten utgörs av sex dimensioner, som var och en representeras av 

ett påstående i enkäten. 

Den första dimensionen av moralisk intensitet är omfattning av konsekvenser, vilken 

representeras av det tredje påståendet "den generella skadan av att genomföra handlingen 

är liten. I tabellerna nedan synliggörs de båda respondentgruppernas bedömning av det 

tredje påståendet. Den första tabellen (tabell 9) visar förstaårsstudenternas bedömning, 

medan den andra (tabell 10) visar tredjeårsstudenternas bedömning. Vid bedömning av 

det aktuella påståendet ligger förstaårsstudenternas bedömningar samlade kring neutralt 

värde (4) i scenario 2, dock är det fler studenter som markerat den övre halvan av skalan 

än de som markerat den nedre halvan. Detsamma gäller för scenario 3, där flest antal 

respondenter till stor del inte instämmer med det tredje påståendet. För det första scenariot 

är det störst antal studenter som markerat steg 3 i bedömningsskalan. Bortsett från denna 

grupp av förstaårsstudenter så har resterande markerat på den övre halvan i större 

utsträckning än på den undre halvan. I det fjärde och sista scenariot markerar störst antal 

förstaårsstudenter neutralt värde, bortsett från dessa så markerar resterande 

förstaårsstudenter den nedre halvan av skalan i större utsträckning än den övre. 

Tredjeårsstudenternas bedömningar ligger även dessa kring det neutrala värdet 4 och det 

är även detta värde som markers flest gånger för tredjeårsstudenterna. Vilket innebär att 

de förhåller sig neutralt till påståendet om generell skada. 
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 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 4 6,3 2 3,1 1 1,6 9 14,1 

2 2 3,1 5 7,8 6 9,4 8 12,5 

3 18 28,1 11 17,2 8 12,5 13 20,3 

4 12 18,8 13 20,3 14 21,9 21 32,8 

5 11 17,2 11 17,2 13 20,3 5 7,8 

6 12 18,8 11 17,2 15 23,4 6 9,4 

7 5 7,8 11 17,2 7 10,9 2 3,1 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 9 Frekvenstabell, Omfattning av konsekvenser av förstaårsstudenter 

 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 4 5,4 4 5,4 4 5,4 11 14,9 

2 10 13,5 9 12,2 5 6,8 6 8,1 

3 13 17,6 13 17,6 10 13,5 22 29,7 

4 19 25,7 13 17,6 22 29,7 22 29,7 

5 16 21,6 10 13,5 11 14,9 6 8,1 

6 9 12,2 16 21,6 8 10,8 3 4,1 

7 3 4,1 9 12,2 14 18,9 4 5,4 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 10 Frekvenstabell, Omfattning av konsekvenser av tredjeårsstudenter 

 

Sett till medelvärde för de respondenter som läser på sitt första år ligger dessa värden 

närmre att inte instämma till det aktuella påståendet än att instämma till detta. Denna 

inställning delas till viss del av de respondenter som läser sitt tredje utbildningsår, med 

undantag för scenario 1 och 4. Båda grupperna har för denna dimension bedömt samtliga 

scenarier enligt samma ordning; högsta bedömningen erhålls i scenario 3 med avtagande 

värden för scenario 2, 1 och 4 i den ordning de anges (se tabell 11). 

Genom att jämföra medianvärdena för gruppernas bedömning vid samtliga scenarier 

framgår att de båda grupperna gjort lika höga bedömningar i scenario 1. I resterande 

scenarier har förstaårsstudenterna gjort en högre bedömning än tredjeårsstudenterna. Den 

högsta bedömningen görs av förstaårsstudenterna i scenario 3, medan den lägsta 

bedömningen görs av tredjeårsstudenterna i scenario 4. 
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  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,25 4,61 4,64 3,48 

Median 4 5 5 4 

År 3         

Medel 3.97 4,35 4,50 3,42 

Median 4 4 4 3 
Tabell 11 Medel- och medianvärden för dimensionen Omfattning av konsekvenser 

 

Den andra dimensionen av moralisk intensitet, social konsensus, representeras i det 

fjärde påståendet "de flesta skulle anse att handlingen är fel". Tabell 12 och 13 nedan 

visar spridningen i bedömningen av det fjärde påståendet. Majoriteten av både förstaårs- 

och tredjeårsstudenterna markerar den översta halvan av skalan i samtliga scenarier med 

undantag av scenario 4. Flest antal förstaårsstundeter har markerat ett neutralt värde på 

bedömningsskalan i det fjärde scenariot, detsamma gäller tredjeårsstudenterna. 

Förstaårsstudenterna markerar den undre halvan av skalan i större utsträckning än den 

övre. För tredjeårsstudenterna är det ett relativt stort antal respondenter som markerar att 

de instämmer full ut med det aktuella påståendet. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 8 12,5 5 7,8 2 3,1 9 14,1 

2 6 9,4 4 6,3 3 4,7 9 14,1 

3 8 12,5 6 9,4 3 4,7 10 15,6 

4 8 12,5 8 12,5 14 21,9 18 28,1 

5 10 15,6 12 18,8 21 32,8 7 10,9 

6 14 21,9 14 21,9 8 12,5 7 10,9 

7 10 15,6 15 23,4 13 20,3 4 6,3 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 12 Frekvenstabell, Social konsensus av förstaårsstudenter 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 5 6,8 2 2,7 1 1,4 14 18,9 

2 11 14,9 4 5,4 5 6,8 4 5,4 

3 9 12,2 4 5,4 5 6,8 7 9,5 

4 12 16,2 14 18,9 17 23,0 25 33,8 

5 11 14,9 14 18,9 14 18,9 13 17,6 

6 15 20,3 20 27,0 14 18,9 4 5,4 

7 11 14,9 16 21,6 18 24,3 7 9,5 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 13 Frekvenstabell, Social konsensus av tredjeårsstudenter 

 



  
 

40 

 

Respondenter som anger att de läser första året ligger även vid detta påstående närmre att 

inte instämma alls än att instämma fullt ut, detsamma gäller för de som anger att de läser 

sitt tredje år. Genom att jämföra medelvärdet för respektive årsgrupp visas att de båda 

grupperna har bedömt scenarier olika för denna dimension. De respondenter som läser 

första året har bedömt scenario 3 högsta, därefter följer scenarier i fallande ordning: 

scenario 2, 1 samt 4. De respondenter som läser sitt tredje år har istället bedömt denna 

dimension enigt följande ordning; högst bedömning gör de i scenario 2 följt av 3, 1 och 

4. De medianvärden som erhålls från respondenterna visar att båda grupper har bedömt 

samtliga scenarier lika högt, med undantag för scenario 1. I scenario 1 gör 

förstaårsstudenterna en något högre bedömning av dimensionen social konsensus. Medel- 

och medianvärde visas i tabell 14 nedan fördelat efter de båda åldersgruppernas 

bedömning för respektive scenario. 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,34 4,88 4,95 3,66 

Median 5 5 5 4 

År 3         

Medel 4,38 5,14 5,05 3,80 

Median 4,5 5 5 4 
Tabell 14 Medel- och medianvärden för dimensionen Social konsensus 

 

Den tredje dimensionen av moralisk intensitet är sannolikheten för effekt, vilken 

representeras i det femte påståendet ”risken är liten att handlingen kommer orsaka någon 

skada". 

I tabellerna nedan visas respondenternas bedömning av dimensionen i det femte 

påståendet. Förstaårsstudenternas bedömning visas i tabell 15, och där synliggörs i 

scenario 1 att de flesta förstaårsstudenterna markerar neutralt värde eller kringliggande 

värden. Störst antal förstaårsstudenter markerar att de instämmer till viss del med det 

aktuella påståendet. För det andra scenariot är det störst antal respondenter som markerar 

ett neutralt värde. De resterande respondenterna markerar den övre halvan på skalan i 

större utsträckning än den undre. Ett stort antal förstaårsstudenter markerar att de inte 

instämmer alls eller inte instämmer i stor utsträckning med det aktuella påståendet. För 

scenario 3 markerar flest förstaårsrespondenter att de i stor utsträckning inte instämmer 

med det aktuella påståendet. Vid förstaårsstudenternas bedömning är det scenario 4 som 

skiljer sig mest från resterande tre scenarier. I likhet med tidigare scenarier markerar 

respondenterna ett neutralt värde, och i detta scenario är det flest respondenter som 
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markerar just det neutrala värdet. I motsats till de tre tidigare scenarierna markerar 

förstaårsstudenterna i scenario 4 i större utsträckning den undre halvan av skalan. Vilket 

tyder på att de inte instämmer med det femte påståendet. Tredjeårsstudenternas 

bedömning av det femte påståendet framgår av tabell 16. Här synliggörs att de flesta 

respondenterna markerar neutralt värde eller de kringliggande värdena. Scenario 4 är även 

för tredjeårsstudenterna det scenario som skiljer sig från de övriga genom att ett relativt 

stort antal respondenter markerar att de instämmer fullt med det aktuella påståendet. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 4 6,3 6 9,4 2 3,1 10 15,6 

2 4 6,3 5 7,8 8 12,5 10 15,6 

3 15 23,4 9 14,1 8 12,5 12 18,8 

4 11 17,2 15 23,4 11 17,2 19 29,7 

5 14 21,9 5 7,8 13 20,3 5 7,8 

6 12 18,8 14 21,9 16 25,0 6 9,4 

7 4 6,3 10 15,6 6 9,4 2 3,1 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 15 Frekvenstabell, Sannolikhet för effekt av förstaårsstudenter 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 5 6,8 3 4,1 6 8,1 14 18,9 

2 4 5,4 10 13,5 5 6,8 5 6,8 

3 18 24,3 12 16,2 14 18,9 19 25,7 

4 12 16,2 17 23,0 17 23,0 22 29,7 

5 18 24,3 11 14,9 10 13,5 5 6,8 

6 10 13,5 12 16,2 9 12,2 3 4,1 

7 7 9,5 9 12,2 13 17,6 6 8,1 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 16 Frekvenstabell, Sannolikhet för effekt av tredjeårsstudenter 

 

Precis som för de två första dimensionerna ligger båda respondentgrupper närmre att inte 

instämma alls än att instämma fullt ut med det aktuella påståendet med avseende på 

medelvärde. För denna dimension har båda studentgrupper bedömt samtliga scenarier 

enligt samma ordning. Högst bedömning görs i scenario 3 följt av scenario 2, 1 och 4 i 

fallande ordning. 

Medianvärdena som erhålls från respondenterna visar att båda åldersgrupper har bedömt 

scenario 1 och 2 lika högt. Vid scenario 3 och 4 skiljer sig bedömningarna åt mellan de 

båda grupperna. För scenario 3 görs en högre bedömning av de studenter som läser första 
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året. Denna bedömning är även den högsta för samtliga scenarier för båda årskurser. Även 

för scenario 4 gör förstaårsstudenterna en högre bedömning jämfört med 

tredjeårsstudenterna. Båda årsgrupper gör den lägsta bedömningen i scenario 4 (se tabell 

17). 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,23 4,41 4,52 3,39 

Median 4 4 5 3,5 

År 3         

Medel 4,24 4,28 4,34 3,43 

Median 4 4 4 3 
Tabell 17 Medel- och medianvärden för dimensionen Sannolikhet för effekt 

 

Den fjärde dimensionen av moralisk intensitet, tidsmässig omedelbarhet, representeras 

av det sjätte påståendet "denna handling kommer inte orsaka någon skada i den närmsta 

framtiden". 

I tabellerna 18 och 19 nedan visas bedömning av denna dimension för de båda 

respondentgrupperna. För förstaårsstudenter är det flest respondenter som markerar 

neutralt värde i scenario 2 och 4. I scenario 1 är det flest studenter som i stor utsträckning 

inte instämmer, medan det i scenario 3 är flest respondenter som inte instämmer till viss 

del. Även vid detta påstående skiljer sig bedömningen från de resterande då ett stort antal 

respondenter markerar att de instämmer fullt ut, vilket inte sker i de tre övriga scenarierna. 

Vid tredjeårsstudenternas bedömning av det sjätte påståendet förhåller sig många av 

respondenterna neutralt i de fyra olika scenarierna. I både scenario 1 och 2 är spridningen 

mellan respondenternas bedömningar relativt jämt fördelat över hela skalan. Scenario 3 

är även detta relativt jämt fördelat över skalan, dock markerar respondenterna att de inte 

instämmer till påståendet i en större utsträckning än vad de markerar att de instämmer. 

Men skillnaden är relativt liten. Scenario 4 skiljer sig återigen från de övriga scenarierna 

då respondenterna i större utsträckning markerar den undre halvan av skalan, det vill säga 

att de i olika grader instämmer till påståendet. 
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  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 1 1,6 5 7,8 4 6,3 13 20,3 

2 10 15,6 10 15,6 8 12,5 9 14,1 

3 12 18,8 11 17,2 8 12,5 11 17,2 

4 11 17,2 14 21,9 12 18,8 16 25,0 

5 12 18,8 7 10,9 15 23,4 8 12,5 

6 16 25,0 10 15,6 9 14,1 5 7,8 

7 2 3,1 7 10,9 8 12,5 2 3,1 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 18 Frekvenstabell, Tidsmässig omedelbarhet av förstaårsstudenter 

 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 7 9,5 5 6,8 5 6,8 17 23,0 

2 8 10,8 11 14,9 7 9,5 6 8,1 

3 14 18,9 13 17,6 16 21,6 15 20,3 

4 13 17,6 14 18,9 14 18,9 22 29,7 

5 15 20,3 12 16,2 10 13,5 7 9,5 

6 14 18,9 13 17,6 11 14,9 3 4,1 

7 3 4,1 6 8,1 11 14,9 4 5,4 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 19 Frekvenstabell, Tidsmässig omedelbarhet av tredjeårsstudenter 

 

I likhet med tidigare dimensioner ligger båda respondentgrupper närmre att inte instämma 

alls än att instämma fullt ut med det aktuella påståendet med avseende på medelvärde. 

Båda grupper gör den högsta bedömningen i scenario 3 samt den lägsta bedömningen i 

scenario 4. De båda gruppernas bedömning av scenario 1 och 2 skiljer sig däremot åt. De 

som läser första året gör en högre bedömning vid scenario 1 än de som läser tredje året. 

Det motsatta råder vid scenario 2 där tredjeårsstudenterna gör en högre bedömning. 

Medianvärdena för de olika årsgrupperna är de samma för samtliga scenario med 

undantag för scenario 3. I detta scenario gör förstaårsstudenterna en högre bedömning än 

tredjeårsstudenterna (se tabell 20). 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,23 4,03 4,33 3,31 

Median 4 4 4,5 3 

År 3         

Medel 4,01 4,08 4,27 3,28 

Median 4 4 4 3 
Tabell 20 Medel- och medianvärden för dimensionen Tidsmässig omedelbarhet 
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Den femte dimensionen av moralisk intensitet är närhet till problemet, vilken 

representeras av det sjunde påståendet "om huvudpersonen i scenariot är en nära vän eller 

familjemedlem är handlingen att betrakta som felaktig". 

Tabellerna (tabell 21 och 22) nedan visar hur respondenterna bedömer den femte 

dimensionen. I scenarierna 1, 2 och 3 är det flest förstaårsstudenter som markerar att de 

inte instämmer alls med det sjunde påståendet, medan i det fjärde scenariot är flest 

respondenter som markerar ett neutralt värde. Tredjeårsstudenterna har svarat på liknande 

sätt, med ett mindre undantag i scenario 3. I detta scenario är det ungefär lika många som 

markerat att de inte instämmer alls som de som markerat ett neutralt värde. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 8 12,5 6 9,4 6 9,4 11 17,2 

2 8 12,5 3 4,7 5 7,8 5 7,8 

3 4 6,3 3 4,7 4 6,3 3 4,7 

4 11 17,2 10 15,6 15 23,4 20 31,3 

5 7 10,9 12 18,8 7 10,9 12 18,8 

6 6 9,4 8 12,5 9 14,1 6 9,4 

7 20 31,3 22 34,4 18 28,1 7 10,9 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 21 Frekvenstabell, Närhet till problemet av förstaårsstudenter 

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 12 16,2 5 6,8 8 10,8 12 16,2 

2 4 5,4 4 5,4 4 5,4 3 4,1 

3 9 12,2 6 8,1 3 4,1 7 9,5 

4 12 16,2 14 18,9 18 24,3 23 31,1 

5 4 5,4 9 12,2 8 10,8 11 14,9 

6 11 14,9 12 16,2 14 18,9 8 10,8 

7 22 29,7 24 32,4 19 25,7 10 13,5 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 22 Frekvenstabell, Närhet till problemet av tredjeårsstudenter 

 

Med avseende på medelvärde ligger respondenterna i de båda grupperna närmre att inte 

instämma alls än att instämma fullt ut till det aktuella påståendet även vid denna 

dimension. Båda respondentgrupper bedömer samtliga scenarier likvärdigt. Båda grupper 

gör den högsta bedömningen i scenario 2, följt av scenario 3, 1 samt 4 med avtagande 

värden. 
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Vid jämförelsen av medianvärdena mellan de båda gruppernas bedömning av samtliga 

scenarier framgår att de gör lika höga bedömningar i samtliga scenarier, förutom scenario 

1. Vid detta scenario gör förstaårsstudenterna en högre bedömning än 

tredjeårsstudenterna (se tabell 23). 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 4,55 5,05 4,73 3,98 

Median 5 5 5 4 

År 3         

Medel 4,53 5,03 4,78 4,11 

Median 4,5 5 5 4 
Tabell 23 Medel- och medianvärden för dimensionen Närhet till problemet 

 

Den sjätte dimensionen av moralisk intensitet är koncentrationen av effekt, vilken 

representeras av det åttonde påståendet "handlingen kommer skada ett fåtal människor 

(om än några)". 

I tabellerna 24 och 25 nedan synliggörs hur de båda respondentgrupperna bedömer den 

sjätte dimensionen. Av förstaårsstudenterna är det flest som markerar att de instämmer 

till viss del med det aktuella påståendet i scenarierna 1, 2 och 3. I samtliga av dessa tre 

scenarier tenderar svaren att ligga på den nedre halvan av bedömningsskalan. I scenario 

4 är det flest förstaårsstudenter som intar en neutral ställning till det åttonde påståendet. 

Liknande kan sägas om tredjeårsstudenternas bedömning, dock finns det en större 

spridning av markeringarna. Dessa tenderar att ligga närmre mitten i scenario 1,2 och 3. 

I likhet med förstaårsstudenterna markerar även flest tredjeårsstudenter ett neutralt värde 

i scenario 4. 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 11 17,2 10 15,6 7 10,9 7 10,9 

2 12 18,8 9 14,1 12 18,8 7 10,9 

3 17 26,6 17 26,6 15 23,4 10 15,6 

4 11 17,2 14 21,9 12 18,8 17 26,6 

5 7 10,9 2 3,1 8 12,5 8 12,5 

6 3 4,7 7 10,9 7 10,9 8 12,5 

7 3 4,7 5 7,8 3 4,7 7 10,9 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Tabell 24 Frekvenstabell, Koncentrationen av effekt av förstaårsstudenter 
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  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Bedömning Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent 

1 5 6,8 4 5,4 10 13,5 7 9,5 

2 16 21,6 11 14,9 9 12,2 4 5,4 

3 19 25,7 16 21,6 15 20,3 12 16,2 

4 13 17,6 11 14,9 14 18,9 26 35,1 

5 9 12,2 12 16,2 9 12,2 6 8,1 

6 7 9,5 12 16,2 11 14,9 5 6,8 

7 5 6,8 8 10,8 6 8,1 14 18,9 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 

Tabell 25 Frekvenstabell, Koncentrationen av effekt av tredjeårsstudenter 

 

De respondenter som läser på sitt första år ligger närmre att instämma till påståendet om 

att handlingen kommer att skada ett fåtal människor (om än några) än att inte instämma 

till detta med avseende på medelvärde. Denna inställning delas till viss del av de 

respondenter som läser sitt tredje utbildningsår, med undantag för scenario 2 och 4. 

Förstaårsstudenterna bedömer koncentrationen av effekt att vara högst i scenario 4 med 

avtagande värden för scenario 3, 2 och 1. Tredjeårsstudenterna bedömer också 

koncentrationen av effekt att vara högst i scenario 4 med avtagande värden för scenario 

2, 3 och 1. 

Utifrån medianvärden som erhålls visar värden på att det är tredjeårsstudenterna som har 

gjort den högsta bedömningen i scenario 2 och 3. I det första och fjärde scenariot erhålls 

lika höga värden från de båda grupperna (se tabell 26). 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

År 1         

Medel 3,19 3,47 3,55 4 

Median 3 3 3 4 

År 3         

Medel 3,62 4,14 3,81 4,23 

Median 3 4 4 4 
Tabell 26 Medel- och medianvärden för dimensionen Koncentrationen av effekt 
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5 Analys 

I denna del av uppsatsen redovisas den analys som genomförs utifrån det insamlade 

datamaterialet. Resultaten från enkätundersökningen och de statistiska beräkningarna 

tolkas och beskrivs mer i detalj. Kapitlet inleds med att beräkna Cronbach alpha för 

samtliga scenarier. vidare genomförs en faktoranalys, t-test samt korrelationsanalyser.  

5.1 Datamaterial 

Efter att data samlas in importeras den till SPSS. Innan analyserna påbörjas kodas 

variabler för påstående 1, 2, 4 och 7 omvänt för respektive redovisningsdilemma för att 

en högre bedömning från respondenterna ska motsvara en ökad intensitet för samtliga 

dimensioner. Data från Google Forms studeras ytterligare en gång innan analyserna 

genomförs, detta för att de studenter som svarat sent ska inkluderas i analysen. Efter 

denna sista genomgång finns det totalt 151 respondenter, var av 138 är användbara i 

studiens analyser. 

5.2 Cronbach’s alpha 

Ett Cronbach’s alpha test utförs vidare för att avgöra tillförlitligheten i skalan för moralisk 

intensitet. Cronbach’s alpha är ett diagnostiskt mått i form av en tillförlitlighetskoefficient 

som bedömer samstämmigheten i en skala och antar ett värde från 0 till 1 där ett högt 

värde innebär en hög reliabilitet. Värdet för Cronbach’s alpha beräknas dels för samtliga 

scenarier separat, vilket ger ett värde på α = 0,577 för scenario 1, α = 0,589 för scenario 

2, α = 0,620 för scenario 3 och α = 0,603 för scenario 4. Samtliga värden är att betrakta i 

övre skiktet av en acceptabel nivå (Nunnally 1967). Ett summerat värde beräknas för att 

erhålla ett totalt värde för moralisk intensitet (Sweeney & Costello 2009). Detta värde 

beräknas för samtliga scenarier tillsammans och resulterar i α = 0,793, vilket är att anse 

som ett tillförlitligt värde enligt Pallant (2001) och är aningen högre än vad som erhålls i 

Sweeney och Costellos (2009) studie. Samstämmigheten i denna skala når inte lika höga 

värden i värdet på Cronbach’s alpha som Yang och Wu (2009) gör i samtliga scenarier 

men överstiger scenario 1 och 2 i de värden som erhålls av (Sweeney & Costello 2009). 

Dock skulle en ökad samstämmighet i skalan vara önskvärd för att komma upp i 

tillförlitliga nivåer som överstiger ett värde på 0,7 i samtliga scenarier (Pallant 2001). En 

möjlighet att förbättra reliabiliteten i skalan kan vara genom att utveckla 

redovisningsdilemman med utgångspunkt i det svenska redovisningsområdet, i stället för 

att översätta amerikanska scenarier till det svenska språket. 
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5.3 Faktoranalys 

Moralisk intensitet anses av Singhapakdi, Vitell och Kraft (1996) vara en 

multidimensionell konstruktion medan Valentine och Silver (2001) hävdar att det kan 

betraktas som en endimensionell konstruktion i vissa situationer. Av den anledningen 

görs en explorativ faktoranalys i form av en principal-komponentanalys med en roterad 

lösning (Varimax) som rotationsmetod på de sex dimensioner i begreppet för samtliga 

fyra scenarier (Se bilaga 7.4). Analysen identifierar två bakomliggande faktorer för 

moralisk intensitet med ett egenvärde över 1 vilket representerar den mängd varians som 

förklaras av en faktor. För samtliga scenarier kan mer än 60 % av variansen (se bilaga 

7.4) förklaras av faktorerna tillsammans vilket överstiger gränsen för vad som anses vara 

ett tillfredsställande värde (Hair m.fl. 2010). 

Enligt (Hair m.fl. 2010) rekommenderas att tillämpa en signifikansnivå på ± 0,5 för 

faktorladdningar på ett datamaterial omfattande 120-149 urvalsenheter. Värden på ± 0,3 

till ± 0,4 betraktas som den lägsta nivån för att definiera en underliggande struktur och 

värden på ± 0,5 eller högre betraktas som praktiskt signifikanta. Härmed inkluderas för 

denna studie de dimensioner av moralisk intensitet som är markerade med fetstil i tabell 

27. 

  
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 

Omfattning av konsekvenser  0,742 0,243 0,857 0,109 0,840 0,060 0,881 0,081 

Social konsensus 0,033 0,875 0,162 0,720 0,162 0,804 0,370 0,740 

Sannolikhet för effekt 0,850 0,173 0,893 0,024 0,858 0,007 0,890 0,016 

Tidsmässig omedelbarhet 0,766 -0,213 0,858 -0,081 0,826 0,122 0,841 0,073 

Närhet till problemet -0,027 0,892 0,074 0,800 0,071 0,802 0,099 0,805 

Koncentrationen av effekt 0,507 -0,102 0,276 -0,491 0,470 -0,520 0,187 -0,752 

Eigenvalue 2,149 1,675 2,383 1,411 2,388 1,566 2,612 1,618 

% of Variance 35,81 27,91 39,72 23,52 39,80 26,10 43,53 26,96 

Tabell 27 Faktoranalys av dimensionerna i moralisk intensitet 

 

För scenario 1 erhålls faktorladdningar som visar på en uppdelning av dimensionerna av 

moralisk intensitet på två faktorer enligt Shawver och Shawver (2013); Singhapakdi m.fl. 

(1996). Den första faktorn omfattar enligt denna fördelning dimensionerna omfattning 

av konsekvenser, sannolikhet för effekt, tidsmässig omedelbarhet och koncentration 

av effekt. Den andra faktorn omfattar dimensionerna social koncensus och närhet till 

problemet. Utifrån Singhapakdi m fl. (1996) benämns faktor 1 som uppfattad potentiell 
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skada och kan förklara mellan 35,81% och 43,53 % av variansen beroende på vilket 

scenario som avses. Faktor 2 benämns som upplevda samhälleliga krav och kan förklara 

mellan 23,52% och 27,91 % av variansen. 

För studiens övriga scenarier erhålls ett mindre övertygande stöd för denna 

faktorindelning. De skillnader som framkommer i jämförelse med faktoruppdelningen i 

scenario 1, är relaterade till den sista dimensionen, koncentrationen av effekt. I scenario 

2 uteblir denna dimension vid faktorindelningen och i scenario 3 och 4 visar 

faktorladdningar att denna dimension istället ska tillhöra faktor 2. 

I tidigare studier har resultat erhållits från faktorindelningar där avvikelse framkommer i 

ett av fyra scenarier, genom att faktor 2 enbart utgörs av närhet till problemet då social 

konsensus erhåller en för låg faktorladdning (≤ ± 0,5) (Sweeney & Costello 2009) eller 

att dimensionen tidsmässig omedelbarhet byter plats med dimensionen närhet till 

problemet i faktor 2 (Yang & Wu 2009). Utifrån faktoranalysens resultat erhålls stöd för 

att moralisk intensitet, i likhet med resultat i tidigare studier genomförda av Singhapakdi 

m.fl. (1996), Sweeney och Costello (2009) samt Yang och Wu (2009), kan betraktas som 

en multidimensionell konstruktion, genom att faktorladdningarna visar på en uppdelning 

i två faktorer. Trots den osäkerhet som erhålls i faktorladdningar för dimensionen 

koncentrationen av effekt, i tre av fyra scenarier, beslutas att i stöd av (Yang & Wu 

2009) tvinga på den faktorstruktur som erhålls i scenario 1 på samtliga scenarier. Detta 

resultat visar på ett behov av fortsatta studier för att söka svar på uppkomsten av en ny 

faktorfördelning samt för att ta reda på dimensionernas relativa betydelse inom begreppet 

moralisk intensitet.  

5.4 Identifiering av ett moraliskt dilemma 

I syfte att synliggöra skillnader på medelvärden, mellan hur förstaårs- och 

tredjeårsstudenter bedömer huruvida en handling innehåller ett etiskt problem, genomförs 

oberoende t-test (Independent samples t-test; Förstaårsstudenter N = 64, 

Tredjeårsstudenter N = 74) utifrån bedömningarna av komponenten identifiering av ett 

moraliskt dilemma. På detta sätt analyseras om skillnaden i medelvärden är 

slumpmässig eller om det med säkerhet går att säga att det finns en verklig skillnad mellan 

de olika grupperna av studenter. Tillämpad säkerhetsnivå för dessa test är 95 %. 

För samtliga scenarier uppvisas mindre skillnader mellan hur förstaårs- och 

tredjeårsstudenter identifierar ett moraliskt dilemma. Dock visar analysen att inga 

signifikanta skillnader kan påvisas mellan grupperna. I scenario 1 och 4 gör 
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tredjeårsstudenterna en högre bedömning av att ett moraliskt dilemma föreligger än 

förstaårsstudenterna. I scenario 2 och 3 är det däremot förstaårsstudenterna som gör en 

högre bedömning än tredjeårsstudenterna (se tabell 28 och 29). 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 5,45 1,790 

Tredje året 5,49 1,674 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 5,78 1,695 

Tredje året 5,73 1,607 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 5,61 1,610 

Tredje året 5,01 1,955 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 4,08 1,776 

Tredje året 4,27 2,009 

Tabell 28 Medelvärde och standardavvikelse, Identifiering av ett moraliskt dilemma 

 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

1. Assumed 0,477 0,491 -0,113 136 0,910 -0,033 0,295 -0,617 0,550 

Not 

assumed 

  -0,113 130,098 0,911 -0,033 0,297 -0,620 0,553 

2. Assumed 0,226 0,636 0,183 136 0,855 0,052 0,281 -0,505 0,608 

Not 

assumed 

  0,182 130,822 0,856 0,052 0,282 -0,507 0,610 

3. Assumed 1,703 0,194 1,936 136 0,055 0,596 0,308 -0,013 1,205 

Not 

assumed 

  1,963 135,691 0,052 0,596 0,304 -0,004 1,196 

4. Assumed 1,313 0,254 -0,591 136 0,555 -0,192 0,325 -0,835 0,451 

Not 

assumed 

  -0,596 135,930 0,552 -0,192 0,322 -0,829 0,445 

Tabell 29 Independent-samples T-test, Identifiering av ett moraliskt dilemma 

 

Sett till både medelvärde och median indikerar båda grupperna av studenter att samtliga 

scenarier inkluderar ett moraliskt problem, genom att deras bedömningar förhåller sig 

närmare 7 än 1. Dessa resultat erhålls i likhet med Shawver och Shawver (2013) 

5.5 Moralisk bedömning 

Liksom för det första steget i beslutsprocessen genomförs även t-test för att synliggöra 

skillnader på medelvärden, mellan hur förstaårs- och tredjeårsstudenter gör en moralisk 

bedömning i studiens olika scenarier. Även denna analys görs i syfte att ta reda på om 

det finns en verklig skillnad mellan de olika studentgruppernas bedömningar av vad de 

givna situationerna bör resultera i, eller om skillnaderna kan vara slumpmässiga. 
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Skillnaderna mellan årskurserna avseende moralisk bedömning är inte signifikanta i något 

av studiens scenarier. I scenario 1 är det förstaårsstudenterna som gör en högre 

bedömning av denna komponent i beslutsprocessen jämfört med tredjeårsstudenterna. I 

scenario 2, 3 och 4 uppvisar tredjeårsstudenterna en högre moralisk bedömning (se tabell 

30 och 31). 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,58 2,061 

Tredje året 4,34 2,173 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 5,55 1,603 

Tredje året 5,64 1,567 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 5,09 1,640 

Tredje året 5,34 1,738 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,75 1,919 

Tredje året 4,19 1,848 

Tabell 30 Medelvärde och standardavvikelse, Moralisk bedömning 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,422 0,517 0,663 136 0,508 0,240 0,362 -0,476 0,956 

Not 

assumed 

  0,666 134,817 0,507 0,240 0,361 -0,473 0,954 

2. Assumed 0,000 0,989 -0,327 136 0,745 -0,088 0,270 -0,623 0,446 

Not 
assumed 

  -0,326 132,215 0,745 -0,088 0,271 -0,624 0,447 

3. Assumed 0,344 0,558 -0,844 136 0,400 -0,244 0,289 -0,816 0,328 

Not 

assumed 

  -0,848 134,950 0,398 -0,244 0,288 -0,813 0,325 

4. Assumed 1,285 0,259 -1,368 136 0,174 -0,439 0,321 -1,074 0,196 

Not 

assumed 

  -1,364 131,557 0,175 -0,439 0,322 -1,076 0,198 

Tabell 31 Independent-samples T-test, Moralisk bedömning. 

 

Utifrån resulterande medianvärden av denna variabel (se tabell 7) gör studenter på år ett 

en moralisk bedömning i att handlingen inte ska utföras i scenario 1, 2 och 3. Studenter 

på år tre visar i scenario 2 och 3 att handlingen inte ska utföras. Handlingen i scenario 1 

bedöms till ett värde som återfinns på mitten av skalan och kan betraktas som neutralt. 

Gemensamt för båda grupperna är att även handlingen i scenario 4 bedöms neutralt.  

Gemensamt med Yang och Wu (2009) bedöms denna variabel utifrån medelvärden till 

att vara från måttligt oetisk till oetisk i samtliga scenarier, varav scenario 1 och 4 här 

bedöms aningen lägre än nämnda studie.  I jämförelse med Sweeney och Costello (2009) 

erhålls även här liknande resultat men aningen högre med undantag för scenario 4. 
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5.6 Moralisk intensitet 

I följande analys undersöks om det finns några skillnader i hur de två grupperna av 

studenter påverkas av moralisk intensitet vid utvärdering av redovisningsdilemman. Detta 

genomförs med t-test för att påvisa förekomst av signifikanta skillnader mellan de båda 

grupperna. Genom ett signifikanstest kan det avgöras om eventuella skillnader mellan 

grupperna beror på en slump i urvalet, eller om samma resultat kan förväntas i hela 

målpopulationen. 

Genom de t-test som utförs på varje enskild dimension framkommer de båda 

respondentgruppernas medelvärde för samtliga scenarier. Genom att studera samtliga 

resultat från t-testerna fås ett intervall fram inom vilket de båda gruppernas bedömningar 

befinner sig. Sett till samtliga dimensioner av moralisk intensitet gör förstaårsstudenter 

bedömningar som sträcker sig från 3,19 till 5,05, medan studenter på tredje året gör 

bedömningar som sträcker sig från 3,28 till 5,14 på skalan. Dessa resultat erhålls i likhet 

med Yang och Wu (2009) och tyder på en bedömning om ett oetiskt inslag som är att 

betrakta som måttligt där neutralt värde är lika med 4. Utifrån resultaten visar det sig att 

den moraliska intensiteten varierar mellan olika scenario vilket ger stöd för teorin om att 

den moraliska intensiteten varierar i omfattning mellan olika moraliska problem (Jones 

1991). 

Jones (1991) argumenterar för att dimensionerna har en interaktiv effekt på varandra och 

kan betraktas som en enhetlig konstruktion, om en av dimensionerna ökar förväntas 

härmed den moraliska intensiteten öka. Detta bekräftas genom beräkningar av Cronbach 

alpha vilka visar på tillförlitliga resultat i skalan. Ett aggregerat medelvärde beräknas 

därav för respektive scenario för förstaårs- och tredjeårsstudenter. Utifrån resultaten i 

enkätundersökningen visar det sig att de studenter som läser på sitt första år uppfattar 

scenario 3, förbiseende av företagspolicy, som det mest oetiska medan de studenter som 

läser sitt tredje år uppfattar scenario 2, manipulering av bokföring som det mest oetiska. 

Den näst högsta nivån av moralisk intensitet bedöms av förstaårsstudenter i scenario 2, 

medan tredjeårsstudenter bedömer scenario 3 som näst högst. Scenario 1, godkännande 

av tveksamma utgifter, bedöms av både första- och tredjeårsstudenter till att motsvara den 

näst lägsta nivån av moralisk intensitet. Den lägsta bedömningen görs slutligen i scenario 

4, tveksam kreditgivning, varav studenterna som läser sitt först år gör en lägre bedömning 

än de studenterna som läser sitt tredje år. Sett till det aggregerade medelvärdet gör 

tredjeårsstudenterna en högre bedömning av moralisk intensitet i samtliga fall med 
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undantag för scenario 1 om godkännande av tveksamma utgifter (se tabell 32). Erhållna 

resultat från förstaårsstudenterna överensstämmer med resultat i Flory m. fl. (1992) samt 

Sweeney och Costello (2009) studier. Där analyseras samtliga studenter som en grupp 

och visar på att de bedömer scenariot om förbiseende av företagspolicy som det mest 

etiskt intensiva och följs därefter av scenariot om manipulering av bokföring. 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Förstaårsstudenter 24,79 26,45 26,72 21,82 

Tredjeårsstudenter 24,74 27,02 26,75 22,27 
Tabell 32 Moralisk intensitet, aggregerat medelvärde 

 

Den första dimensionen av moralisk intensitet är omfattning av konsekvenser. 

Förstaårsstudenternas bedömningar av denna dimension visar sig vara högre än 

tredjeårsstudenternas bedömningar i samtliga scenarier. Skillnaderna är relativt små och 

utifrån t-testets resultat visar det sig att ingen signifikant skillnad erhålls mellan grupperna 

av studenter i något scenario (se bilaga 7.5). 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,25 1,604 

Tredje året 3,97 1,517 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 4,61 1,687 

Tredje året 4,35 1,778 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 4,64 1,547 

Tredje året 4,50 1,722 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,48 1,574 

Tredje året 3,42 1,544 

Tabell 33 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Omfattning av konsekvenser 

Den andra dimensionen, social konsensus, bedöms däremot till det högre värdet av 

tredjeårsstudenterna i samtliga scenarier. Liksom för föregående dimension erhålls inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna (se bilaga 7.5). 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,34 2,002 

Tredje året 4,38 1,878 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 4,88 1,873 

Tredje året 5,14 1,573 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 4,95 1,516 

Tredje året 5,05 1,587 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,66 1,739 

Tredje året 3,80 1,805 

Tabell 34 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Social konsensus 
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Utifrån analys av den tredje dimensionen, sannolikhet för effekt erhålls inga signifikanta 

skillnader genom t-test (se bilaga 7.5). Dimensionen bedöms till det högre värdet av 

tredjeårsstudenterna i scenario 1 och 4. Dessa skillnader mellan gruppernas bedömningar 

är mycket små. Förstaårsstudenterna gör den högre bedömningen av dimensionen i 

scenario 2 och 3.  I dessa fall uppmäts en större skillnad mellan grupperna men de är dock 

fortfarande relativt små. 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,23 1,601 

Tredje året 4,24 1,637 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 4,41 1,883 

Tredje året 4,28 1,708 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 4,52 1,652 

Tredje året 4,34 1,823 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,39 1,619 

Tredje året 3,43 1,705 

Tabell 35 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Sannolikhet för effekt 

 

Den fjärde dimensionen, tidsmässig omedelbarhet, bedöms högre på skalan av 

förstaårsstudenterna i scenario 1, 3 och 4 medan tredjeårsstudenterna gör en högre 

bedömning i scenario 2. Uppmätta skillnader för denna dimension påvisar inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna (se bilaga 7.5). Skillnaderna är relativt små i 

samtliga scenarier men utmärker en större skillnad i jämförelse med övriga i scenario 1. 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,23 1,551 

Tredje året 4,01 1,684 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 4,03 1,808 

Tredje året 4,08 1,734 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 4,33 1,746 

Tredje året 4,27 1,800 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,31 1,689 

Tredje året 3,28 1,692 

Tabell 36 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Tidsmässig omedelbarhet 

 

Inga signifikanta skillnader uppvisas heller när erhållna svar för dimensionen, närhet till 

problemet analyseras (se bilaga 7.5). Den högre bedömningen i scenario 1 och 2 görs av 

förstaårsstudenter. I scenario 3 och 4 görs den högre bedömningen av tredjeårsstudenter. 

Mycket närliggande värden erhålls i scenario 1, 2 och 3. Scenario 4 uppvisar en lite större 

skillnad men är fortfarande relativt liten. 
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  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 4,55 2,182 

Tredje året 4,53 2,216 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 5,05 1,955 

Tredje året 5,03 1,894 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 4,73 1,986 

Tredje året 4,78 1,960 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 3,98 1,873 

Tredje året 4,11 1,884 

Tabell 37 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Närhet till problemet 

 

Analysens resultat visar först i den sjätte dimensionen, koncentrationen av effekt, på en 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna av studenter (se bilaga 7.5). Detta påvisas 

dock enbart i scenario 2 där tredjeårsstudenterna gör en högre bedömning än 

förstaårsstudenterna. Tredjeårsstudenterna gör de högsta bedömningarna av denna 

dimension även i scenario 1, 3 och 4. 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Godkännande av tveksamma utgifter (Scenario 1) 
Första året 3,19 1,632 

Tredje året 3,62 1,653 

Manipulering av bokföring (Scenario 2) 
Första året 3,47 1,781 

Tredje året 4,14 1,762 

Förbiseende av företagspolicy (Scenario 3)  
Första året 3,55 1,671 

Tredje året 3,81 1,833 

Tveksam kreditgivning (Scenario 4)  
Första året 4,00 1,799 

Tredje året 4,23 1,810 

Tabell 38 T-test, medelvärde och standardavvikelse. Koncentrationen av effekt 

 

Med avseende på moralisk intensitet görs den högsta bedömningen av 

förstaårsstudenterna för dimensionen närhet till problemet i scenario 2, manipulering av 

bokföring medan tredjeårsstudenterna gör den högsta bedömningen av dimensionen 

social konsensus, även detta i scenario 2. Den största skillnaden mellan grupperna av 

studenter visar sig i det andra scenariot som handlar om manipulering av bokföring. Där 

görs den högre bedömningen, sett till medelvärde, av dimensionen koncentrationen av 

effekt av studenter på år tre. De skillnader som uppmäts är ofta relativt små mellan 

grupperna av studenter och i nästan lika många påståenden gör förstaårsstudenterna de 

högsta bedömningarna av dimensionerna i moralisk intensitet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utifrån de resultat som t-testen ger, visar det sig 

att det med undantag för ett fall inte finns stöd för att påvisa signifikanta skillnader mellan 
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grupperna av studenter när de bedömer de olika dimensionerna av moralisk intensitet. 

Detta resultat är intressant genom att det visar på att den svenska ekonomiutbildningen 

inte har bidragit till att utveckla studenternas moraliska känslighet för 

redovisningsdilemman. Även då signifikanta skillnader mellan grupperna enbart erhålls i 

ett fall så visar dock variationen av moralisk intensitet mellan olika scenarier på att 

individer uppfattar olika situationer att vara mer eller mindre etiskt intensiva och ger 

härigenom stöd för Jones (1991) teori. 

5.7  Korrelationsanalys 

Korrelation mäter styrkan i ett linjärt samband mellan två variabler som är mätta på en 

intervall- eller kvotskala. Den beräknas med hjälp av en ekvation som relaterar två 

uppsättningar av värden för två olika variabler (X och Y). Ekvationen ger en 

korrelationskoefficient som betecknas med bokstaven rXY som antar värdet -1 ≤ rXY≤ 1 

(Dahmström 2011). 

En korrelationsanalys genomförs inledningsvis på förhållandet mellan samtliga 

dimensioner i begreppet moralisk intensitet för samtliga fyra scenarier i likhet med 

Sweeney och Costello (2009). Analysen görs i syfte att undersöka hur dimensionerna 

förhåller sig gentemot varandra genom att söka svar på vilka dimensioner som uppvisar 

stark korrelation sinsemellan. Resulterande korrelationskoefficienter (Pearson R) vilka 

redovisas i tabeller, anger riktning och styrka på eventuella samband. 

5.7.1 Moralisk intensitet; Godkännande av tveksamma utgifter. 

Vid scenario 1 finns det en signifikant korrelation mellan den första dimensionen 

omfattning av konsekvenser och dimensionerna sannolikhet för effekt, tidsmässig 

omedelbarhet, samt koncentrationen av effekt. Mellan omfattning av konsekvenser 

och dimensionerna närhet till problemet samt social konsensus erhålls ingen 

korrelation. 

Mellan den andra dimensionen, social konsensus, och den femte dimensionen, närhet 

till problemet, finns det en signifikant korrelation. Detta erhålls inte mellan social 

konsensus och sannolikhet för effekt, tidsmässig omedelbarhet eller koncentrationen 

av effekt. 

Vidare sett på den tredje dimensionen, sannolikhet för effekt, erhålls en signifikant 

korrelation mellan denna och den fjärde dimensionen, tidsmässig omedelbarhet, samt 
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den sjätte dimensionen, koncentrationen av effekt. Däremot finns det ingen signifikant 

korrelation till den femte dimensionen, närhet till problemet. Ingen korrelation erhålls 

heller mellan koncentrationen av effekt och närhet till problemet. 

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Omfattning av konsekvenser Pearson Correlation 1 0,141 ,533** ,368** 0,163 ,241** 

Sig. (2-tailed)  0,1 0 0 0,055 0,004 

2. Social konsensus Pearson Correlation 0,141 1 0,162 -0,093 ,601** -0,03 

Sig. (2-tailed) 0,1  0,058 0,279 0 0,728 

3. Sannolikhet för effekt Pearson Correlation ,533** 0,162 1 ,555** 0,11 ,291** 

Sig. (2-tailed) 0 0,058  0 0,199 0,001 

4. Tidsmässig omedelbarhet Pearson Correlation ,368** -0,093 ,555** 1 -0,165 0,167 

Sig. (2-tailed) 0 0,279 0  0,052 0,05 

5. Närhet till problemet Pearson Correlation 0,163 ,601** 0,11 -0,165 1 -0,067 

Sig. (2-tailed) 0,055 0 0,199 0,052  0,437 

6. Koncentrationen av effekt Pearson Correlation ,241** -0,03 ,291** 0,167 -0,067 1 

Sig. (2-tailed) 0,004 0,728 0,001 0,05 0,437  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed).       

Tabell 39 Korrelationsanalys Scenario 1 

 

5.7.2 Moralisk intensitet; Manipulering av bokföring. 

Den första dimensionen, omfattning av konsekvenser, visar på en signifikant korrelation 

till dimensionerna social konsensus, sannolikhet för effekt, tidsmässig omedelbarhet 

och koncentrationen av effekt. Detta betyder att omfattning av konsekvenser i detta 

scenario har en signifikant korrelation med samtliga dimensioner med undantag av 

närhet till problemet. 

Mellan den andra dimensionen, social konsensus, och den femte dimensionen, närhet 

till problemet, finns det en signifikant korrelation. Däremot saknas signifikant 

korrelation mellan social konsensus och sannolikheten för effekt, tidsmässig 

omedelbarhet samt koncentrationen av effekt. 

Den tredje dimensionen, sannolikhet för effekt, uppvisar enbart en signifikant 

korrelation till den fjärde dimensionen, tidsmässig omedelbarhet, och inte till någon av 

de övriga i detta scenario. 

Koncentrationen av effekt visar på en signifikant negativ korrelation i förhållande till 

den femte dimensionen, närhet till problemet. 

I detta scenario erhålls inte heller någon korrelation mellan tidsmässig omedelbarhet 

och närhet till problemet eller koncentrationen av effekt. 
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Scenario 2 - Manipulering av bokföring 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Omfattning av 

konsekvenser 
Pearson Correlation 1 ,213* ,662** ,573** 0,131 ,221** 

Sig. (2-tailed)  0,012 0 0 0,126 0,009 

2. Social konsensus Pearson Correlation ,213* 1 0,091 0,017 ,324** -0,065 

Sig. (2-tailed) 0,012  0,287 0,847 0 0,446 

3. Sannolikhet för effekt Pearson Correlation ,662** 0,091 1 ,724** 0,06 0,082 

Sig. (2-tailed) 0 0,287  0 0,482 0,337 

4. Tidsmässig 

omedelbarhet 
Pearson Correlation ,573** 0,017 ,724** 1 0,006 0,116 

Sig. (2-tailed) 0 0,847 0  0,946 0,175 

5. Närhet till problemet Pearson Correlation 0,131 ,324** 0,06 0,006 1 -,189* 

Sig. (2-tailed) 0,126 0 0,482 0,946  0,026 

6. Koncentrationen av 

effekt 
Pearson Correlation ,221** -0,065 0,082 0,116 -,189* 1 

Sig. (2-tailed) 0,009 0,446 0,337 0,175 0,026  

* Korrelation är signifikant på 5 % nivå (2-tailed).      

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed).      
Tabell 40 Korrelationsanalys Scenario 2 

 

5.7.3 Moralisk intensitet; Förbiseende av företagspolicy 

Vid korrelationsanalys av scenario 3 erhålls en signifikant korrelation mellan den första 

dimensionen, omfattning av konsekvenser, och samtliga övriga dimensioner, med 

undantag av den femte dimensionen. Detta innebär att det finns en signifikant korrelation 

till social konsensus, sannolikhet för effekt, tidsmässig omedelbarhet samt 

koncentrationen av effekt. Däremot finns det inget signifikant samband mellan 

omfattningen av konsekvenserna och närhet till problemet. 

Mellan den andra dimensionen, social konsensus, erhålls en signifikant korrelation till 

den femte och sjätte dimensionen. Däremot saknas en signifikant korrelation mellan den 

andra dimensionen och den tredje samt fjärde dimensionerna. Detta betyder att det finns 

en positivt signifikant korrelation mellan social konsensus och närheten till problemet 

samt en negativt signifikant korrelation till koncentrationen av effekt. Däremot finns 

inget samband mellan social konsensus och sannolikhet för effekt eller tidsmässig 

omedelbarhet. 

Mellan den tredje dimensionen, sannolikhet för effekt, och dimensionerna fyra och sex 

finns det en signifikant korrelation, däremot saknas detta till den femte dimensionen. 

Detta innebär att det finns ett signifikant samband mellan sannolikhet för effekt och 

tidsmässig omedelbarhet samt koncentrationen av effekt. Inget signifikant samband 

finns mellan sannolikhet för effekt och social konsensus eller närhet till problemet. 

Den fjärde dimensionen, tidsmässig omedelbarhet, har en signifikant korrelation till den 

femte dimensionen, närhet till problemet, och den sjätte dimensionen koncentrationen 
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av effekt. Däremot finns ingen signifikant korrelation mellan den fjärde dimensionen och 

den andra. Uttryckt i andra ord så innebär detta att tidsmässig omedelbarhet har ett 

signifikant samband med alla dimensioner, med undantag av social konsensus. 

Den femte dimensionen, närhet till problemet, har en negativt signifikant korrelation till 

den sjätte dimensionen, koncentrationen av effekt. 

Scenario 3 - Förbiseende av företagspolicy 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Omfattning av 

konsekvenser 
Pearson Correlation 1 ,191* ,660** ,523** 0,047 ,272** 

Sig. (2-tailed)  0,025 0 0 0,586 0,001 

2. Social konsensus Pearson Correlation ,191* 1 0,099 0,146 ,434** -,197* 

Sig. (2-tailed) 0,025  0,248 0,088 0 0,02 

3. Sannolikhet för effekt Pearson Correlation ,660** 0,099 1 ,625** -0,002 ,200* 

Sig. (2-tailed) 0 0,248  0 0,978 0,018 

4. Tidsmässig 

omedelbarhet 
Pearson Correlation ,523** 0,146 ,625** 1 ,189* ,290** 

Sig. (2-tailed) 0 0,088 0  0,027 0,001 

5. Närhet till problemet Pearson Correlation 0,047 ,434** -0,002 ,189* 1 -,184* 

Sig. (2-tailed) 0,586 0 0,978 0,027  0,03 

6. Koncentrationen av 

effekt 
Pearson Correlation ,272** -,197* ,200* ,290** -,184* 1 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,02 0,018 0,001 0,03  

* Korrelation är signifikant på 5 % nivå (2-tailed).      

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed).      
Tabell 41 Korrelationsanalys Scenario 3 

 

5.7.4 Moralisk intensitet; Tveksam kreditgivning. 

Den första dimensionen, omfattning av konsekvenser, har en signifikant korrelation till 

den andra, tredje och fjärde dimensionen. Däremot saknas detta till dimensionerna fem 

och sex. Detta innebär att det finns en signifikant korrelation mellan omfattning av 

konsekvenser och social konsensus, sannolikhet för effekt samt tidsmässig 

omedelbarhet. En signifikant korrelation saknas mellan omfattning av konsekvenser 

och närhet till problemet samt koncentrationen av effekt. Positiv signifikant 

korrelation erhålls mellan dimensionen social konsensus och sannolikhet för effekt, 

tidsmässig omedelbarhet och närhet till problemet. För social konsensus visar 

dimension 6, koncentrationen av effekt på en negativ signifikant korrelation. 

Mellan den tredje dimensionen, sannolikhet för effekt, och den fjärde dimensionen finns 

en signifikant korrelation, medan det saknas mellan den tredje dimensionen och 

dimensionerna fem samt sex. Detta betyder att det finns en signifikant korrelation mellan 

sannolikhet för effekt och tidsmässig omedelbarhet. Däremot saknas en signifikant 

korrelation mellan sannolikhet för effekt och närhet till problemet samt 

koncentrationen av effekt. 
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Den fjärde dimensionen, tidsmässig omedelbarhet, har ingen signifikant korrelation till 

den femte dimensionen, närhet till problemet eller den sjätte, koncentrationen av 

effekt. 

Slutligen erhålls en negativ signifikant korrelation mellan den femte dimensionen, närhet 

till problemet och den sjätte dimensionen, koncentrationen av effekt. 

Scenario 4 - Tveksam kreditgivning 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Omfattning av 

konsekvenser 

Pearson Correlation 1 ,339** ,712** ,624** 0,153 0,069 

Sig. (2-tailed)  0 0 0 0,074 0,423 

2. Social konsensus Pearson Correlation ,339** 1 ,311** ,286** ,502** -,328** 

Sig. (2-tailed) 0  0 0,001 0 0 

3. Sannolikhet för 

effekt 

Pearson Correlation ,712** ,311** 1 ,645** 0,061 0,068 

Sig. (2-tailed) 0 0  0 0,475 0,426 

4. Tidsmässig 

omedelbarhet 

Pearson Correlation ,624** ,286** ,645** 1 0,148 0,043 

Sig. (2-tailed) 0 0,001 0  0,084 0,615 

5. Närhet till problemet Pearson Correlation 0,153 ,502** 0,061 0,148 1 -,348** 

Sig. (2-tailed) 0,074 0 0,475 0,084  0 

6. Koncentrationen av 

effekt 

Pearson Correlation 0,069 -,328** 0,068 0,043 -,348** 1 

Sig. (2-tailed) 0,423 0 0,426 0,615 0  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed).      
Tabell 42 Korrelationsanalys Scenario 4 

 

Utifrån samtliga korrelationsanalyser av dimensionerna i moralisk intensitet erhålls 

signifikanta korrelationer i varierande omfattning och styrka. De korrelationer som 

erhålls i samtliga scenarier är mellan följande dimensioner, varav de två första 

kombinationerna erhåller de högsta korrelationskoefficienterna: 

 sannolikhet för effekt - tidsmässig omedelbarhet 

 omfattning av konsekvenser - sannolikhet för effekt 

 omfattning av konsekvenser - tidsmässig omedelbarhet 

 social konsensus - närhet till problemet 

Resultatet skiljer sig från Sweeney och Costello (2009) på så sätt att inte samtliga 

dimensioner visar på stark korrelation sinsemellan. 

I samband med dimensionen koncentrationen av effekt erhålls både positiv och negativ 

signifikant korrelation. Negativa linjära samband erhålls i tre av fyra scenarier mellan 

denna dimension och närhet till problemet, och i två av fyra scenarier med dimensionen 

social konsensus. Detta visar på att vid bedömning av moraliska dilemman så hör en hög 

intensitet av graden av social enighet samman med en lägre intensitet i hur många som 

drabbas av handlingen. Det visar även på att hög intensitet av närhet till den moraliska 
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agent som drabbas eller gynnas av handlingen hör samman med lägre intensitet i hur 

många som drabbas av handlingen i detta steg. 

5.7.5 Identifiering och bedömning; separata dimensioner 

En korrelationsanalys (Pearson) genomförs mellan de två komponenterna i den etiska 

beslutsprocessen och dimensionerna i moralisk intensitet. I första steget av analysen 

baseras den på data från förstaårsstudenterna separat och i nästa steg på 

tredjeårsstudenterna. Avsikten med en korrelationsanalys är dels att söka svar på när en 

hög känslighet vid identifiering av redovisningsdilemman sammanfaller med en hög 

intensitet vid bedömningen av de olika dimensionerna i moralisk intensitet. Avsikten är 

även att få svar på när en hög känslighet vid moralisk bedömning av 

redovisningsdilemman sammanfaller med en hög intensitet vid bedömningen av de olika 

dimensionerna. Detta görs i syfte att söka svar på vilken eller vilka dimensioner av 

moralisk intensitet som visar starkast samband med processen av etiskt beslutsfattande 

för de två grupperna av studenter. 

I bedömningen av scenario 1, erhålls ingen signifikant korrelation mellan den första 

komponenten i beslutsprocessen, identifiering av ett moraliskt dilemma, med någon av 

dimensionerna. Mellan den andra komponenten, moralisk bedömning, erhålls 

signifikant korrelation till social konsensus och närhet till problemet. 

I det andra scenariot visar första komponenten på en signifikant korrelation med 

omfattning av konsekvenser, social konsensus, sannolikhet för effekt och tidsmässig 

omedelbarhet samt negativ korrelation till koncentrationen av effekt. Mellan den andra 

komponenten påvisas korrelation till enbart social konsensus. 

Ytterligare signifikanta korrelationer erhålls i det tredje scenariot mellan första 

komponenten och social konsensus, sannolikhet för effekt samt närhet till problemet. 

Den andra komponenten i processen visar på signifikant korrelation med social 

konsensus och närhet till problemet. 

I det fjärde scenariot erhålls flest signifikanta korrelationer för förstaårsstudenterna. 

Dessa erhålls mellan komponent ett och social konsensus, närhet till problemet och 

negativ till koncentrationen av effekt. För den andra komponenten erhålls detta till 

omfattning av konsekvenser, social konsensus, sannolikhet för effekt, närhet till 

problemet samt även här, negativ korrelation till koncentrationen av effekt. 
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Utifrån analysen erhålls det första delsvaret till studiens huvudsakliga fråga, om vilken 

eller vilka dimensioner av moralisk intensitet som visar starkast samband med processen 

av det etiska beslutsfattandet vid en jämförelse mellan studenter som läser på sitt första, 

respektive tredje år. För förstaårsstudenterna visar genomförd analys att det starkaste 

linjära sambandet erhålls mellan det första steget i beslutsprocessen, identifiering av ett 

moraliskt dilemma och dimensionen närhet till problemet. Mellan denna komponent 

och denna dimension erhålls signifikant korrelation i sammanlagt två scenarier. Detta 

innebär att studenterna har en benägenhet att identifiera moraliska dilemman när närheten 

till problemet är stor. Jones (1991) menar att individer tenderar att bekymra sig mer för 

moraliska problem som påverkar deras närstående än personer som de inte har någon 

kontakt till. Näst starkaste linjära sambandet erhålls till social konsensus vilket påvisas i 

samtliga scenarier. Vilket innebär att studenterna även är benägna att identifiera ett 

moraliskt dilemma som oetiskt när intensiteten av social konsensus är hög. Det vill säga 

om problemet inte anses socialt accepterat tenderar även agenten att identifiera problemet 

som omoraliskt. 

Mellan den andra komponenten, moralisk bedömning, erhålls det starkaste linjära 

sambandet till social konsensus. Denna korrelation förekommer i samtliga fyra scenarier. 

Vilket visar att studenterna tenderar att bedöma ett moraliskt problem som omoraliskt när 

social konsensus är hög. Det innebär här att studenterna tenderar att bedöma ett problem 

som omoraliskt om det är socialt ansett vara omoraliskt. Näst starkast samband erhålls till 

närhet till problemet vilket sker i samtliga scenarier (se bilaga 7.6 och 7.7). Detta 

innebär att studenterna är benägna att bedöma ett problem som omoraliskt om närheten 

till problemet är stor. Även detta går i enighet med Jones (1991) konstaterande om att 

individer tenderar att bekymra sig mer för problem som påverkar deras närstående. 

En korrelationsanalys görs vidare för att undersöka tredjeårsstudenterna separat. 

Resultaten visar inte på någon signifikant korrelation mellan den första komponenten, 

identifiering av ett moraliskt dilemma, och till någon av dimensionerna. Detta visas 

däremot mellan den andra komponenten, moralisk bedömning, och dimensionerna 

social konsensus och närhet till problemet. 

I det andra scenariot visar bara dimensionen tidsmässig omedelbarhet signifikant 

korrelation till den första komponenten i beslutsprocessen, vilken dessutom är negativ. 

Den andra komponenten visar dock på signifikant korrelation till både omfattning av 

konsekvenser och sannolikhet för effekt. 
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Nästkommande scenario visar dock på fler signifikanta korrelationer för 

tredjeårsstudenterna. Dels mellan den första komponenten och dimensionerna social 

konsensus och koncentrationen av effekt samt mellan den andra komponenten och 

samtliga dimensioner, varav korrelationen till koncentrationen av effekt är negativ. 

Det fjärde och sista scenariot, visar på allra flest signifikanta korrelationer för 

tredjeårsstudenterna. Mellan den första komponenten erhålls detta till omfattning av 

konsekvenser, social konsensus, tidsmässig omedelbarhet, närhet till problemet samt 

en negativ korrelation till koncentrationen av effekt. Den moraliska bedömningen, den 

andra komponenten i beslutsprocessen visar på signifikanta korrelationer till samtliga 

dimensioner; varav korrelationen till koncentrationen av effekt är negativ.  

Utifrån denna analys erhålls det andra delsvaret till studiens huvudsakliga fråga. För 

studenter som läser på sitt tredje år erhålls den starkaste signifikanta korrelationen mellan 

den första komponenten i beslutsprocessen och dimensionen närhet till problemet. Detta 

visar sig i två av fyra scenario. Dimensionen social konsensus uppmäter nästan samma 

styrka när signifikant korrelation erhålls med denna första komponent, i ett av två 

scenarier. Den största omfattningen av signifikanta korrelationer erhålls för studenter på 

år tre som gör en moralisk bedömning. Liksom i föregående analys erhålls här det högsta 

värdet för social konsensus och det näst högsta till närhet till problemet vilka båda visar 

på signifikanta korrelationer i tre av fyra scenarier (se bilaga 7.6 och 7.7).  

Sammanfattningsvis blir det tydligt att de båda grupperna av studenter till större del 

uppvisar de starkaste sambanden mellan processen av etiskt beslutsfattande med samma 

dimensioner. Båda grupperna erhåller de starkaste korrelationerna mellan den första 

komponenten, identifiering av ett moraliskt dilemma och dimensionen närhet till 

problemet. Båda grupperna erhåller även de starkaste korrelationerna mellan den andra 

komponenten i beslutsfattandet, moraliska bedömningen, och dimensionen social 

konsensus. Gemensamt för grupperna är även att den signifikanta korrelation, vilken 

erhålls mellan de båda komponenterna i beslutsfattandet och dimensionen 

koncentrationen av effekt, är negativ i samtliga fall. 

I likhet med Shawver och Shawver (2013) erhålls, utifrån studiens analytiska resultat, ett 

stöd för att en korrelation existerar mellan de två första komponenterna i den etiska 

beslutsprocessen, identifiering av ett moraliskt dilemma och moralisk bedömning. 

Dock erhålls detta i tre av fyra scenarier för förstaårsstudenter, liksom för Sweeney och 
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Costello (2009), varav scenariot om tveksamma utgifter är det som inte uppvisar 

korrelation. Utifrån tredjeårsstudenternas resultat erhålls detta enbart i studiens två sista 

scenarier. 

5.7.6 Identifiering och bedömning; faktorindelning 

I syfte att ta reda på vilken eller vilka faktorer av moralisk intensitet de olika grupperna 

av studenter använder när de utvärderar moraliska dilemman och gör moraliska 

bedömningar görs nästa korrelationsanalys. Denna analys undersöker förhållandet mellan 

de två första stegen i det etiska beslutsfattandet och de två faktorer som erhålls utifrån 

faktoranalysen för samtliga scenarier. Faktor 1 benämns som uppfattad potentiell skada 

och faktor 2 benämns som upplevda samhälleliga krav. För att se om detta skiljer sig åt 

mellan årsgrupperna har analyser genomförts separat för förstaårsstudenterna respektive 

för tredjeårsstudenterna. 

I scenario 1 erhålls signifikant korrelation, både för förstaårs- och tredjeårsstudenterna, 

mellan faktorn upplevda samhälleliga krav och den moraliska bedömningen. I likhet med 

Sweeney och Costello (2009) erhålls ingen korrelation mellan de två första stegen i 

processen för det etiska beslutsfattandet (se tabell 42). 

  

Studenter År 1 Studenter År 3 

Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 

Identifiering Pearson 

R 

1    1    

Sig. (2-

tailed) 

        

Bedömning Pearson 
R 

0,152 1   0,090 1   

Sig. (2-

tailed) 

0,230    0,447    

Faktor 1 Pearson 
R 

0,119 -0,087 1  -0,126 -0,209 1  

Sig. (2-

tailed) 

0,347 0,493   0,283 0,074   

Faktor 2 Pearson 
R 

0,161 ,604** 0,038 1 0,223 ,572** -0,037 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,203 0,000 0,769  0,056 0,000 0,755  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed). 

     
Tabell 43 Korrelationsanalys med faktorer, Godkännande av tveksamma utgifter 
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I scenario 2 erhålls en signifikant korrelation mellan faktorn upplevda samhälleliga krav 

och den moraliska bedömningen, men enbart för tredjeårsstudenterna (se tabell 43). 

  

Studenter År 1 Studenter År 3 

Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 

Identifiering Pearson 
R 

1    1    

Sig. (2-

tailed) 

        

Bedömning Pearson 
R 

0,172 1   0,207 1   

Sig. (2-

tailed) 

0,142    0,100    

Faktor 1 Pearson 
R 

-0,162 0,128 1  0,100 0,143 1  

Sig. (2-

tailed) 

0,169 0,277   0,431 0,260   

Faktor 2 Pearson 
R 

0,087 0,179 -0,037 1 0,111 ,369** 0,038 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,463 0,126 0,755  0,384 0,003 0,769  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed). 
    

Tabell 44 Korrelationsanalys med faktorer, Manipulering av bokföring 

 

Ett större antal signifikanta korrelationer erhålls i scenario 3. Gemensamt för de båda 

grupperna är att det erhålls mellan identifieringen av ett moraliskt dilemma och den 

moraliska bedömningen i det etiska beslutsfattandet. För förstaårsstudenterna erhålls det 

mellan faktorn upplevda samhälleliga krav och de båda stegen i beslutsfattandet. För 

tredjeårsstudenterna erhålls det istället mellan faktorn uppfattad potentiell skada och 

identifieringen av ett moraliskt dilemma (se tabell 44). 

  

Studenter År 1 Studenter År 3 

Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 

Identifiering Pearson 
R 

1    1    

Sig. (2-

tailed) 

        

Bedömning Pearson 
R 

,391** 1   ,245* 1   

Sig. (2-

tailed) 

0,001    0,036    

Faktor 1 Pearson 
R 

0,144 0,024 1  -,261* 0,056 1  

Sig. (2-

tailed) 

0,256 0,852   0,025 0,634   

Faktor 2 Pearson 
R 

,308* ,347** 0,038 1 0,070 0,181 -0,037 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,013 0,005 0,769  0,554 0,122 0,755  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed). 
    

* Korrelation är signifikant på 5 % nivå (2-tailed). 
    

Tabell 45 Korrelationsanalys med faktorer, Förbiseende av företagspolicy 
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Scenario 4 uppvisar liknande resultat med föregående. För båda grupperna av studenter 

erhålls signifikant korrelation mellan de två första stegen i det etiska beslutsfattandet och 

mellan identifiering av ett moraliskt dilemma och faktor 2, upplevda samhälleliga krav. 

För tredjeårsstudenterna erhålls detta även mellan identifiering av ett moraliskt dilemma 

och faktor 1, uppfattad potentiell skada (se tabell 45). 

  

Studenter År 1 Studenter År 3 

Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 Identifiering Bedömning Faktor 1 Faktor 2 

Identifiering Pearson 

R 

1    1    

Sig. (2-
tailed) 

        

Bedömning Pearson 

R 

,625** 1   ,691** 1   

Sig. (2-
tailed) 

0,000    0,000    

Faktor 1 Pearson 

R 

-0,215 -0,110 1  -,284* -0,130 1  

Sig. (2-
tailed) 

0,088 0,387   0,014 0,268   

Faktor 2 Pearson 

R 

,252* 0,180 0,038 1 ,266* 0,047 -0,037 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,044 0,156 0,769  0,022 0,693 0,755  

** Korrelation är signifikant på 1 % nivå (2-tailed). 
    

* Korrelation är signifikant på 5 % nivå (2-tailed). 
    

Tabell 46 Korrelationsanalys med faktorer, Tveksam kreditgivning 

 

Det starkaste linjära sambandet erhålls i scenario 1, mellan faktorn upplevda samhälleliga 

krav och den moraliska bedömningen i beslutsprocessen. Båda grupperna visar på 

nästintill lika värden, varav förstaårsstudenterna står för det mest moraliskt intensiva 

värdet av de två. 

Även fast stödet i denna studie inte är lika stort som för Sweeney och Costello (2009), 

Yang och Wu (2009) och Shawver och Shawver (2013) bekräftar dessa analyser att de 

två faktorerna uppfattad potentiell skada och upplevda samhälleliga krav är signifikant 

relaterade till de två första stegen i den etiska beslutsprocessen. Dessa analyser visar dock 

på en skillnad mellan grupperna av studenter. Tredjeårsstudenterna visar på positiva 

linjära samband med båda faktorerna, medan förstaårsstudenterna enbart visar på detta i 

samband med faktor 2, upplevda samhälleliga krav. 
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6 Slutsats 

I denna avslutande del summeras uppsatsen och frågeställningen besvaras utifrån 

resultatet i studiens analyser. Vidare förs en diskussion med utgångspunkt i syftet, vilken 

återkopplar till tidigare forskning och studiens empiriska material. 

Moralisk intensitet är ett begrepp som genom sex olika dimensioner används för att 

beskriva karaktären på ett moraliskt problem (Sweeney & Costello 2009). Denna studie 

undersöker hur 138 studenter påverkas av moralisk intensitet vid identifiering av ett 

moraliskt problem och moralisk bedömning av olika redovisningsdilemman. De studenter 

som används i denna studie är ekonom- och civilekonomstudenter som läser på sitt första 

eller tredje år på 15 olika svenska lärosäten. Studiens empiriska material har samlats in 

genom en kvantitativ metod med hjälp av en internetenkät. 

Syftet med denna studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur de två 

grupperna av studenter påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av 

redovisningsdilemman. Generellt varierar bedömningarna av de etiska variablerna mellan 

studiens olika scenarier beroende på det karaktäristiska för respektive scenario. Detta 

överensstämmer med Jones (1991) teori om att den moraliska intensiteten varierar i 

omfattning mellan olika moraliska problem. Utifrån analys av medelvärden med t-test 

erhålls intressanta resultat då det visar sig att förstaårs- och tredjeårsstudenter inte skiljer 

sig åt när de bedömer den moraliska intensiteten i studiens olika redovisningsdilemman. 

Förväntningarna var att tredjeårsstudenterna skulle ha utvecklat den etiska känsligheten 

genom sin utbildning, och därav visa en större känslighet för identifiering av moraliska 

problem, moralisk bedömning samt visa på högre intensitet vid bedömning av 

egenskaperna hos redovisningsdilemman. Vid en jämförelse av medelvärden, med hjälp 

av t-test, erhålls enbart en signifikant skillnad mellan grupperna av studenter. I resterande 

fall finns det ingen signifikant skillnad mellan de båda gruppernas bedömningar. Görs 

istället en jämförelse av medianvärde för hur enkätens påståenden har besvarats 

synliggörs mindre skillnader där flera dimensioner och komponenter i beslutsprocessen 

bedöms att vara mer oetiska av förstaårsstudenterna. Det faktum att studien visar att 

majoriteten av respondenterna anser att deras utbildning omfattar etik i liten omfattning 

stämmer överens med den rapport som Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 

och Civilekonomerna (2014) gjorde tillsammans. Deras rapport visade att studenterna 

saknade och efterfrågade mer etik i sin utbildning. Vidare visade Brytting och Linderyd 

(2010) att de etiska inslagen var relativt små i den svenska utbildningen av ekonomer och 
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civilekonomer. Detta i kombination med att studenter utbildas utifrån ekonomiska 

modeller som till stor del tar hänsyn till monetära faktorer, men ignorerar de etiska 

aspekterna. Därav får de enligt Cohen och Holder-Webb (2006) inga kunskaper för att 

kunna hantera verkliga problem, samt lär sig dessutom att utgå från egenintresse.  

Förstaårsstudenterna bedömer den moraliska intensiteten att vara störst i scenariot om 

förbiseende av företagspolicy medan tredjeårsstudenterna bedömer omfattningen av 

moralisk intensitet att vara störst i scenariot om manipulering av bokföring. Att de båda 

grupperna bedömer scenarier olika kan i detta fall bero på att tredjeårsstudenterna genom 

sin utbildning erhållit kunskaper om redovisningsregler och standarder. På detta sätt kan 

tredjeårsstudenterna fått en större kunskap om att manipuleringen som sker i scenariot 

strider mot dessa regler och standarder. Av samma anledning kan det vara så att 

förstaårsstudenterna ännu inte hunnit skapa den kunskap som krävs för att bedöma 

scenariot som lika omoraliskt som tredjeårsstudenterna. 

Utifrån en faktoranalys erhålls två bakomliggande faktorer till begreppet moralisk 

intensitet. Denna fördelning stödjer Jones (1991) teori om att moralisk intensitet är ett 

multidimensionellt begrepp. Viss osäkerhet uppstår dock kring dimensionen 

koncentration av effekt, vilken visar tillhörighet med båda de olika faktorerna beroende 

på scenario. Det visar sig att ekonomistudenter som studerar på sitt första år, enbart 

använder faktorn upplevda samhälleliga krav när de identifierar ett moraliskt dilemma 

och gör en moralisk bedömning, medan tredjeårsstudenterna använder både faktorn 

uppfattad potentiell skada samt upplevda samhälleliga krav i likhet med Sweeney och 

Costello (2009) och Yang och Wu (2009).  Det starkaste linjära sambandet erhålls för 

båda grupperna mellan faktorn upplevda samhälleliga krav och den moraliska 

bedömningen i beslutsprocessen i likhet med Shawver och Shawver (2013). 

Studiens forskningsfråga ämnar söka svar på vilken eller vilka dimensioner av moralisk 

intensitet som visar starkast samband med processen av etiskt beslutsfattande för 

förstaårs- respektive tredjeårsstudenter. För att erhålla ett svar på denna fråga har 

korrelationsanalyser genomförts mellan de två första stegen i Rests (1986) modell för 

etiskt beslutsfattande och de sex dimensionerna i Jones (1991) modell av moralisk 

intensitet. Det visar sig att båda grupperna av studenter erhåller de starkaste 

korrelationerna mellan den första komponenten, identifiering av ett moraliskt dilemma 

och dimensionen närhet till problemet. Detta innebär att båda grupper tenderar att 

identifiera ett problem som omoraliskt om närheten till den som drabbas av problemet är 
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närstående. Båda grupperna erhåller även de starkaste korrelationerna mellan den andra 

komponenten i beslutsfattandet, den moraliska bedömningen och dimensionen social 

konsensus, vilket erhålls i enighet med Sweeney och Costello (2009).  Detta innebär att 

båda grupper tenderar att bedöma ett problem som omoraliskt om social konsensus är 

stor, det vill säga om problemet anses rätt eller fel av omgivningen. 

Korrelationsanalyserna belyser även att samtliga signifikanta korrelationer mellan 

beslutsprocessen och dimensionen koncentration av effekt är negativa vilket visar på ett 

behov att fortsatta studier. 

Utifrån den korrelationsanalys som undersöker hur dimensionerna i moralisk intensitet 

förhåller sig gentemot varandra, erhålls för samtliga scenarier signifikanta korrelationer 

mellan fyra par av dimensioner. Korrelationen visar sig starkast mellan sannolikhet för 

effekt och tidsmässig omedelbarhet. Vidare med avtagande styrka mellan omfattning av 

konsekvenser och sannolikhet för effekt. Mellan omfattning av konsekvenser och 

tidsmässig omedelbarhet och slutligen mellan social konsensus och närhet till problemet. 

Dock erhålls inte ett lika starkt stöd som Sweeney och Costello (2009) där en hög 

korrelation erhålls mellan de flesta dimensionerna i studiens scenarier. 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) ska civilekonomstudenter genom sin utbildning 

visa förmåga att inom sitt valda ekonomiområde göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom etiska aspekter. Att bortfallet i 

denna studie är så stort kan bero på att den svenska utbildningen inte uppnår dessa mål 

som har satts i Högskoleförordningen och på så sätt leder till att studenterna varken har 

insikter eller kunskap om vilka implikationer etiska beslut kan föra med sig. Som en 

konsekvens av denna brist kan ytterligare en del av bortfallet förklaras med, att 

studenterna inte har utvecklat något intresse för etik och moral i samband med 

ekonomistudier. Detta visar sig i denna studie genom att inga signifikanta skillnader 

erhålls mellan de båda grupperna av studenter när de bedömer olika 

redovisningsdilemman. Till följd av det omfattande bortfallet minskar möjligheten att 

kunna generalisera studiens resultat till samtliga civilekonom- och ekonomstudenter i 

Sverige. Dock bygger studien på ett empiriskt underlag som är tillräckligt stort för att 

möjliggöra analys och bidrar således till att generalisering kan göras med försiktighet. 

För att framtidens ekonomistudenter ska kunna ta hänsyn till etiska aspekter och utveckla 

en medvetenhet om vilken effekt etiska beslut kan få, behöver svenska lärosäten uppnå 

de mål som har satts för att studenterna ska kunna utveckla sin känslighet för moraliska 
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problem. Genom att på detta sätt lägga en god grund hos de studenter som utbildas idag, 

kan framtida redovisningsskandaler och olämpliga beteenden i samband med redovisning 

undvikas. Dagens student som efter sina studier tar ett steg ut i näringslivet utan någon 

moralisk kompass till hjälp för sitt ekonomiska beslutsfattande riskerar att fatta beslut 

som för med sig negativa konsekvenser. Detta inte enbart på individnivå utan även för 

samhället i stort. Denna student kan istället utbildas till en moraliskt känslig ekonom, 

vilken kommer att fatta ekonomiska beslut som utgår från allmänhetens bästa. 

Under genomförandet av denna studie har det vid ett antal tillfällen visat sig att moral och 

etik betraktas som ett åtskilt område i samband med redovisning. Dels har det i det 

inledande skedet av uppsatsarbetet påpekats att studien gör om ämnet företagsekonomi 

till något annat än vad det är. Under processens gång har även röster från opponenter ställt 

sig frågande till vad ämnet etik och moral har med det ekonomiska området att göra. 

Effekterna av hur en individ påverkas i sitt etiska beslutsfattande har i den senare 

situationen inte ansetts ha några nämnvärda ekonomiska konsekvenser i samhället. Detta 

är ännu en anledning som visar på vikten av att inkludera mer moral och etik i den svenska 

ekonomiutbildningen. Studenter behöver få insikter om att de etiska beslut som fattas ger 

följder som kan översättas till faktiska siffror. 

Denna studie har olika implikationer inom utbildningsväsendet. De som utbildar svenska 

ekonomer och civilekonomer har en viktig roll i den etiska utvecklingen hos studenterna, 

genom att de genom sin position kan kommunicera till studenterna vad som är acceptabelt 

beteende. Därmed kan de som utbildar studenterna bidra till att utveckla en förståelse för 

samhällets konsensus av etiken inom det företagsekonomiska området. Genom att förstå 

vilka faktorer som påverkar individer vid etiskt beslutsfattande kan oetiskt beteende 

förebyggas. Genom att tillämpa Jones (1991) modell i utbildningen får de som utbildar 

ekonomer ett verktyg för att integrera de etiska aspekterna i utbildningen, och på så sätt 

förbereda studenterna för situationer som kan uppstå i arbetslivet. De olika dimensionerna 

kan användas som utgångspunkt för diskussioner och för att analysera olika situationer 

och etiska dilemman. 

Frågan är då hur studenterna ska kunna uppfatta de etiska aspekterna som viktiga när inte 

utbildningsväsendet gör det? Ett viktigt steg är att börja utbilda studenter till att bli etiskt 

medvetna och känsliga. Etiken är ett viktigt, men delvis förbisett ämne inom utbildningen 

på redovisningsområdet. De studenter som utbildas idag kommer att hamna i situationer 
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där svåra etiska beslut ska fattas. Oetiskt beteende på akademisk nivå hänger samman 

med oetiskt beteende i näringslivet (Shawver & Shawver 2013) och visar på vikten av att 

förstå de underliggande faktorer som påverkar identifiering och bedömning av moraliska 

problem. För att kunna utbilda studenter till att utveckla en etisk känslighet, krävs en 

kombination av etiska inslag i utbildningen och kunskap om hur fokus på egenintresse i 

olika ekonomiska modeller har signifikanta effekter på den verkliga världen. Under 

arbetets gång med denna studie har nya tankar vuxit fram kring hur de brister som studien 

pekar på skulle kunna åtgärdas. En idé är att utveckla och implementera en värdegrund 

för de svenska ekonomiutbildningarna i form av gemensamma etiska grundvalar och 

värderingar. Dessa bör genomsyra redovisningsutbildningens olika steg och inte enbart 

utgöra en separat del av den. Detta integrerade etiska fokus skulle ske i samstämmighet 

med vad Shawver och Shawver (2013) menar kan förebygga framtida etiska haverier. På 

detta sätt kan utbildningsväsendet komma till rätta med den åtskillnad som idag görs 

mellan ämnet ekonomi, samt etik och moral. I det förlängda kan då trovärdigheten inom 

redovisningsyrket förbättras och säkerställas. Detta kan betraktas i kontrast till den 

aktuella situationen där utbildningen genom sin bristfällighet bidrar till en osäkerhet för 

hur yrken inom redovisningsområdet kommer att utvecklas och vilka konsekvenser detta 

kommer att medföra. Implikationerna av en bristande utbildning kan medföra allvarliga 

konsekvenser i framtiden. Det är dessa studenter som kommer att bli framtidens revisorer, 

och det är dessa revisorer som kan säkerställa att listan med redovisningsskandaler inte 

görs längre. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Följebrev 
 

 
 

 

Enkät kring etik och redovisningsutbildningar 
 

Hej!  
 

Vi kontaktar dig som studerar till ekonom eller civilekonom vid högskola eller universitet 

i Sverige, med anledning av att dina åsikter är av stort värde för oss. Vi skriver vår 

examensuppsats inom ämnet företagsekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen 

heter "Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning av 

redovisningsdilemman". 

 
Efter de senaste årens redovisningsskandaler världen över så har intresset för etik inom 

redovisningen ökat. För att kunna förbättra det etiska beteendet inom 

redovisningsområdet så är det av stor vikt med kunskap om vilka faktorer som påverkar 

det etiska beslutsfattandet och att denna integreras i utbildningen. 

 

Syftet med vår studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur studenter som 

läser första respektive tredje året på sin utbildning påverkas av moralisk intensitet vid 

utvärdering av redovisningsdilemman och i vilken grad de uppfattar olika 

redovisningsdilemman som oetiska eller etiska. Med moralisk intensitet avses 

redovisningsdilemmats egenskaper i en viss situation. 

 

Genom en enkätundersökning söker vi nu svar på hur studenter bedömer olika 

redovisningsdilemman. Enkäten består av nio frågor. De fem första är korta frågor om 

din utbildning och de fyra slutliga frågorna presenterar olika redovisningsdilemman som 

du bedömer genom kryssvalsfrågor.  

 

Enkäten finns att tillgå via följande länk: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1UFcXYa04BJSz0fMRXbc8UMSXCFg9OxCSH37I4

bdABBE/viewform?usp=send_form 

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan, det är tack vare dig vi kan skriva vår uppsats!  

 

Med vänliga Hälsningar 

Linda Andersson la222wq@student.lnu.se 

Emma Olsson eo222au@student.lnu.se  
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7.2 Frågeformulär 

Vi kommer nu att presentera 4 olika redovisningsdilemman för dig i form av olika 

scenarier. Din uppgift är att utvärdera handlingarna genom att markera i vilken omfattning 

du håller med om våra påståenden. Det är den föreslagna handlingen som ska bedömas, 

inte hela scenariot. Det finns inga rätt eller fel. 

Scenario 1 

Tom är en ung man som arbetar med redovisning på ett större företag med olika 

verksamhetsgrenar. Efter att ha varit placerad på huvudkontoret så har han nu förflyttats 

till en nyligen förvärvad verksamhet som leds av den tidigare ägaren Barbro. Hon har 

erfarenheter från marknadsföringsbranschen och är van med att fatta sina egna beslut 

utifrån andra regler än de Tom är van med. Försäljningen går bra men Tom oroar sig över 

Barbros kostnadsunderlag. Barbros chef har godkänt samtliga underlag, men har bett Tom 

att granska detaljerna och reda ut eventuella frågetecken med Barbro. Efter ett antal stora 

och tvivelaktiga utgifter med krav på ersättning för "ordbehandling" som Barbros make 

har utfört i hemmet så konfronterar han Barbro. Trots att företagets policy inte accepterar 

denna typ av krav har alltså Barbros chef ändå godkänt dessa. Tom känner sig obekväm 

med situationen och meddelar Barbro att han kommer diskutera och låta fallet granskas 

av styrelsen. Barbro reagerar starkt och påminner honom om att hon har styrelsen bakom 

sig och att hans position i företaget därmed skulle kunna vara i fara. 

Handling: Tom beslutar sig för att inte diskutera fallet med styrelsen. 

Scenario 2 

Anne är Controller på ett företag. Under ett möte berättar hennes chef Ulf att företagets 

VD uppmanar till att företaget måste leva upp till sin resultatprognos och är därför i behov 

av rörelsekapital. Anne och Ulf diskuterar vilka alternativ som finns för att uppfylla VD:s 

uppmaningar. Ulf påpekar att företaget har fått in många avsiktsförklaringar där kunder 

avser att köpa i framtiden. Ulf tycker att Anne ska redovisa dessa som försäljning med 

motiveringen "att en avsiktsförklaring alltid leder till en affär". Dessutom kan de följa de 

råd som revisorerna föreslog tidigare under året, att skriva ned reservdelslagret för att 

reflektera nettoförsäljningsvärdet. Hemma vid köksbordet diskuterar Anne problemet 

med sin man Hans som är chef för ett annat företag. Hon förklarar att de har bett henne 

om att manipulera redovisningen. "Å ena sidan ska jag fungera som företagets samvete, 

och å andra sidan ska jag vara lojal mot företaget". Hans menar på att företag gör så här 

hela tiden och att hon kommer att ersättas för det när företaget har återhämtat sig. Han 
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påminner henne även om hur viktig hennes inkomst är för att de ska kunna bibehålla sin 

bekväma livsstil och att hon inte bör göra något drastiskt som kan medföra att hon förlorar 

jobbet.  

Handling: Anne bestämmer sig för att gå med på chefens förslag om att redovisa 

avsiktsförklaringarna såsom fullbordade köp och att skriva ner reservdelslagret. 

Scenario 3 

Jörgen, redovisningsansvarig på en fabrik, samtalar med verksamhetschefen Annika och 

försäljningschefen, tillika studiekamraten Anders. Annika berättar för Jörgen att fabriken 

behöver ett nytt datorsystem för att öka effektiviteten i driften.  Anders inflikar att med 

en ökad effektivitet och ett minskat antal sena leveranser kommer deras fabrik att ligga i 

topp nästa år. Annika vill att de ska förbigå företagets policy som kräver att varor som 

kostar mer än 50 000 kronor kräver styrelsens godkännande samt att det ska bokföras som 

en investering istället för en kostnad. Hon föreslår att de skapar en order för respektive 

del av datorsystemet så att ingen av dessa överstiger 50 000 kronor och på så sätt slipper 

de krånglet med ett godkännande från styrelsen och kan bokföra allt som de olika orderna 

som kostnader istället. Jörgen vet att detta är fel, både ur fabrikens och ur redovisningens 

perspektiv men går ändå med på att genomföra affären. Sex månader senare har 

datorsystemet dock inte levt upp till sina förväntningar och Jörgen antyder för Anders att 

han är orolig över dataproblemen och att revisorerna vid nästa besök kommer att avslöja 

hur han har hanterat affären. Anders bekräftar hans oro och säger att produktionen har 

gått ner och att personalen försäljningsavdelningen också är upprörda. Annika vill 

korrigera problemet genom att uppgradera systemet (vilket innebär ytterligare kostnader) 

och ber Jörgen att hålla ut. 

Handling: Jörgen känner sig säker på att systemet inte kommer att hålla utan 

uppgraderingen och godkänner därför ytterligare kostnader. 

Scenario 4 

Kerstin är assisterande controller på Elektronik, en medelstor producent av elektrisk 

utrustning. Kerstin närmar sig 60 år och planerar att snart gå i pension. Hennes dotter är 

antagen till en skola i USA där hon ska studera till läkare vilket leder till att Kerstin känner 

att ett ekonomiskt ansvar vilar på hennes axlar. Kerstins avdelningschef är sjukskriven 

och hon får i hans frånvaro fatta alla beslut för avdelningen. En dag ringer en vän, som 

inte tidigare beställt från företaget, till Kerstin och lägger en ganska stor order. Normalt 

sätt ger de 30 dagars betalningskredit på fakturan som skickas ut efter leverans. Då det 
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gäller nystartade kunder är företagets policy dock att kunden ska ha betalt innan leverans. 

När Kerstin nämner denna konversation för Joakim, som är huvudchef för Elektronik så 

blir han genast intresserad då han har konstaterat att det krävs försäljning för ytterligare 

2,5 MSEK för att kvartalets budget ska gå ihop och säkerställa bonusar för 

företagsledningen, inklusive Kerstin. Trots att Kerstin inte är försäljare upplever hon att 

Joakim ger sitt stöd för att hon ska göra upp affären.  

Handling: Kerstin beslutar sig för att genomföra affären med sin vän.  
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7.3 Svarsformulär 
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7.4 Egenvärde och förklarad variation från faktoranalys 
 

Scenario 1 - Godkännande av tveksamma utgifter 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,149 35,811 35,811 2,149 35,811 35,811 2,118 35,296 35,296 

2 1,675 27,912 63,723 1,675 27,912 63,723 1,706 28,427 63,723 

3 0,867 14,454 78,177       

4 0,569 9,482 87,658       

5 0,384 6,396 94,054       

6 0,357 5,946 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Scenario 2 - Manipulering av bokföring 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,383 39,720 39,720 2,383 39,720 39,720 2,376 39,592 39,592 

2 1,411 23,515 63,235 1,411 23,515 63,235 1,419 23,643 63,235 

3 0,929 15,480 78,715       

4 0,651 10,842 89,557       

5 0,374 6,231 95,788       

6 0,253 4,212 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Scenario 3 - Förbiseende av företagspolicy 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 2,388 39,797 39,797 2,388 39,797 39,797 2,376 39,593 39,593 

2 1,566 26,098 65,895 1,566 26,098 65,895 1,578 26,302 65,895 

3 0,754 12,564 78,459       

4 0,599 9,985 88,444       

5 0,416 6,927 95,371       

6 0,278 4,629 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Scenario 4 - Tveksam kreditgivning 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,612 43,528 43,528 2,612 43,528 43,528 2,458 40,959 40,959 

2 1,618 26,960 70,488 1,618 26,960 70,488 1,772 29,529 70,488 

3 0,642 10,693 81,181       

4 0,478 7,963 89,143       

5 0,375 6,256 95,399       

6 0,276 4,601 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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7.5 T-test, Moralisk intensitet 
 

Omfattning av konsekvenser 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,933 0,336 1,042 136 0,299 0,277 0,266 -0,249 0,803 

Not 

assumed 

  1,038 130,688 0,301 0,277 0,267 -0,251 0,805 

2. Assumed 0,432 0,512 0,870 136 0,386 0,258 0,296 -0,328 0,844 

Not 

assumed 

  0,874 134,822 0,384 0,258 0,295 -0,326 0,842 

3. Assumed 0,606 0,438 0,501 136 0,617 0,141 0,281 -0,414 0,695 

Not 

assumed 

  0,505 135,795 0,614 0,141 0,278 -0,410 0,691 

4. Assumed 0,180 0,672 0,246 136 0,806 0,065 0,266 -0,460 0,591 

Not 

assumed 

  0,246 132,383 0,806 0,065 0,266 -0,461 0,592 

 

Social konsensus 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,531 0,467 -0,105 136 0,917 -0,035 0,331 -0,688 0,619 

Not 

assumed 

  -0,104 130,268 0,917 -0,035 0,332 -0,692 0,622 

2. Assumed 2,436 0,121 -0,887 136 0,377 -0,260 0,293 -0,840 0,320 

Not 

assumed 

  -0,876 123,614 0,383 -0,260 0,297 -0,848 0,328 

3. Assumed 1,249 0,266 -0,380 136 0,704 -0,101 0,265 -0,626 0,424 

Not 

assumed 

  -0,382 134,625 0,703 -0,101 0,264 -0,624 0,422 

4. Assumed 0,006 0,937 -0,466 136 0,642 -0,141 0,303 -0,740 0,458 

Not 

assumed 

  -0,467 134,413 0,641 -0,141 0,302 -0,739 0,456 
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Sannolikhet för effekt 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,021 0,884 -0,032 136 0,974 -0,009 0,277 -0,556 0,538 

Not 

assumed 

  -0,032 133,934 0,974 -0,009 0,276 -0,555 0,537 

2. Assumed 1,118 0,292 0,400 136 0,689 0,122 0,306 -0,482 0,727 

Not 

assumed 

  0,398 128,438 0,692 0,122 0,308 -0,487 0,732 

3. Assumed 0,514 0,474 0,597 136 0,552 0,178 0,298 -0,412 0,767 

Not 

assumed 

  0,601 135,687 0,549 0,178 0,296 -0,407 0,763 

4. Assumed 0,002 0,963 -0,147 136 0,883 -0,042 0,284 -0,604 0,521 

Not 

assumed 

  -0,148 134,782 0,883 -0,042 0,283 -0,602 0,518 

 

Tidsmässig omedelbarhet 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,122 0,727 0,797 136 0,427 0,221 0,277 -0,327 0,769 

Not 

assumed 

  0,802 135,447 0,424 0,221 0,275 -0,324 0,766 

2. Assumed 0,034 0,854 -0,165 136 0,869 -0,050 0,302 -0,647 0,547 

Not 

assumed 

  -0,165 131,363 0,870 -0,050 0,303 -0,649 0,549 

3. Assumed 0,187 0,666 0,191 136 0,849 0,058 0,303 -0,541 0,657 

Not 

assumed 

  0,191 134,196 0,849 0,058 0,302 -0,540 0,656 

4. Assumed 0,073 0,788 0,099 136 0,921 0,029 0,289 -0,542 0,599 

Not 

assumed 

  0,100 133,216 0,921 0,029 0,289 -0,542 0,600 

 

Närhet till problemet 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,098 0,754 0,053 136 0,958 0,020 0,376 -0,723 0,763 

Not 

assumed 

  0,053 133,711 0,958 0,020 0,375 -0,722 0,762 

2. Assumed 0,006 0,938 0,060 136 0,952 0,020 0,328 -0,629 0,669 

Not 

assumed 

  0,060 131,827 0,952 0,020 0,329 -0,631 0,671 

3. Assumed 0,060 0,806 -0,147 136 0,884 -0,049 0,337 -0,715 0,616 

Not 

assumed 

  -0,147 132,633 0,884 -0,049 0,337 -0,716 0,617 

4. Assumed 0,018 0,892 -0,386 136 0,700 -0,124 0,321 -0,758 0,511 

Not 

assumed 

  -0,386 133,370 0,700 -0,124 0,321 -0,758 0,510 



  
 

87 

 

Koncentrationen av effekt 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1. Assumed 0,236 0,628 -1,548 136 0,124 -0,434 0,280 -0,989 0,121 

Not 

assumed 

  -1,549 133,614 0,124 -0,434 0,280 -0,988 0,120 

2. Assumed 0,185 0,668 -2,204 136 0,029 -0,666 0,302 -1,264 -0,069 

Not 

assumed 

  -2,202 132,715 0,029 -0,666 0,303 -1,265 -0,068 

3. Assumed 0,689 0,408 -0,879 136 0,381 -0,264 0,300 -0,858 0,330 

Not 

assumed 

  -0,885 135,613 0,378 -0,264 0,298 -0,854 0,326 

4. Assumed 0,001 0,974 -0,746 136 0,457 -0,230 0,308 -0,839 0,380 

Not 

assumed 

  -0,746 133,360 0,457 -0,230 0,308 -0,839 0,379 
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7.6 Korrelationsanalys av dimensioner och beslutsprocess, År 1 
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7.7 Korrelationsanalys av dimensioner och beslutsprocessen, År 3. 
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